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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0035/2010, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais A. S., par savu 
priekšlikumu jaunam tiesību aktam, kura mērķis būtu uzlabot pārredzamību ES 
ierēdņu atlases procesā un nodrošināt vienādas iespējas visiem kandidātiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Eiropas Parlaments izskata tāda jauna tiesību akta 
ierosināšanu, kura mērķis būtu uzlabot pārredzamību ES ierēdņu atlases procesā un 
nodrošināt vienādas iespējas visiem kandidātiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šāds 
tiesību akts nodrošinātu, lai veiksmīgie kandidāti tiktu sarindoti individuāli atbilstoši 
nopelniem un lai pieņemšana darbā notiktu, ievērojot šo secību. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
uzsver, ka būtu jāpublisko iepriekšējo konkursu pārbaudes darbi, lai nepieļautu pašreizējo 
situāciju, ka dažiem kandidātiem tie ir pieejami, bet citiem nav. Viņš arī uzstāj, ka būtu 
jāaizliedz potenciālo kandidātu apmācībā piedalīties tām amatpersonām, kuras tiešā veidā ir 
saistītas ar pieņemšanu darbā ES iestādēs. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai gan viņa 
aktualizētais jautājums ir ļoti svarīgs, Eiropas Kopienu personāla atlases birojs savā jaunākajā 
gada pārskatā (2008. gada pārskatā) to identificēja kā nozīmīgu. Viņš uzskata, ka ir jāuzlabo 
pašreizējās procedūras, lai ievērotu jaunā Lisabonas līguma noteikumus par vienlīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Vēstulē, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2008. gada 15. septembrī, saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem lūgumraksta 
iesniedzējs lūdza piekļuvi dažu priekšatlases testu jautājumiem papīra formātā, kā arī 
jautājumiem no dažiem iepriekšējo konkursu rakstiskajiem pārbaudījumiem un pieprasīja, lai 
šie jautājumi būtu publiski pieejami.

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) pilnībā noraidīja viņa sākotnējo pieteikumu, pēc kā 
lūgumraksta iesniedzējs Komisijas Ģenerālsekretariātā iesniedza atkārtotu pieteikumu.
Atkārtotā pieteikuma posmā piekļuves atteikums bija daļējs. Tika piešķirta piekļuve 
dokumentiem, kas bija pamatā dažiem rakstisko pārbaudījumu jautājumiem. Turpretī tika 
atteikta piekļuve priekšatlases testu un rakstisko pārbaudījumu jautājumu formulējumam.

Lūgumraksta iesniedzējs aicina EP pieņemt jaunu tiesību aktu, kas paredz šādus četrus 
pasākumus:

- ES civildienesta konkursu laikā rezerves sarakstā konkursa uzvarētāju vārdiem jābūt 
iekļautiem individuālā kārtībā atbilstoši rezultātiem un iestādēm būs pienākums ierēdņus 
pieņemt darbā, ievērojot šo kārtību;

- EPSO jābūt tiesību aktos noteiktam pienākumam papīra formātā publicēt testu un 
pārbaudījumu jautājumus no visiem konkursiem, kuros kandidātiem bijis atļauts saglabāt šo 
jautājumu formulējumus, un pat tādā gadījumā, ja šie jautājumi vēlreiz tiktu izmantoti 
datorizēto testu (CBT) datu bāzes papildināšanai;

- atlases komisijas locekļiem nedrīkst atļaut piedalīties nekādā konkursu kandidātu apmācībā, 
saņemot par to atalgojumu vai nē, neatkarīgi no tā, vai apmācība notiek pirms žūrijas locekļa 
pilnvaru iegūšanas, to laikā vai pēc tam, jo EPSO paredzētais 12 mēnešu aizliegums izrādījies 
nepietiekams; tādam pašam aizliegumam piedalīties kandidātu apmācībā jāattiecas arī uz 
EPSO personālu;

- darbā pieņemšanā iestādēm jābūt pienākumam pieņemt pārredzamu procedūru, lai novērstu 
jebkādas aizbildniecības un lobēšanas iespējas.

Pamatojot savas prasības, lūgumraksta iesniedzējs izvirza šādus argumentus:

 papīra formātā sagatavotie testi un pārbaudījumi, kas tika izmantoti 
iepriekšējos konkursos, kuru formulējumus attiecīgie kandidāti drīkstēja 
saglabāt, jau ir brīvi pieejami;

 tas, ka EPSO atsaka publisku piekļuvi šiem testiem un pārbaudījumiem papīra 
formātā nostāda neizdevīgākā pozīcijā tos kandidātus, kuriem nav ciešas 
saistības ar iestādēm;

 atlases komisijas locekļi bieži ir apmācības speciālisti, kuri sagatavo 
kandidātus EPSO konkursiem;

 iestādēm tuvu esoši vai ar tām saistīti kandidāti ir izdevīgākās pozīcijās 
salīdzinājumā ar citiem gan tāpēc, ka viņi vieglāk var iegūt iepriekšējo gadu 
testus un pārbaudījumus, lai sagatavotos, gan tāpēc, ka ir vienīgie, kuri var 
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apmeklēt apmācības, kas lielākoties tiek organizētas tuvu iestādēm, gan, 
visbeidzot, tāpēc, ka darbā pieņemšanas procesā viņiem ir privileģēta piekļuve 
informācijai par vakantajiem amatiem iestādēs;

 EAP (EPSO attīstības programma) neparedz pasākumus šīs nevienlīdzīgās 
attieksmes situācijas mainīšanai, gluži pretēji, atkārtota testu un pārbaužu 
jautājumu izmantošana, ko veic EPSO, tiem kandidātiem, kuriem ir piekļuve 
šiem jautājumiem, nodrošina lielākas izredzes veiksmīgi piedalīties konkursos 
nekā citiem kandidātiem;

 lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka viņš neprasa piekļuvi datorizēto testu 
jautājumiem, kas iekļauti datu bāzē, kuru formulējums netiek nodots 
kandidātiem.

Lūgumraksta iesniedzējs lūgumrakstam pievieno 9 pielikumus.

Komisijas komentāri

Attiecībā uz pirmo prasību: pienākums publicēt rezerves sarakstus un pieņemt darbā 
konkursa uzvarētājus, ievērojot atlases komisijas noteiktu individuālu kārtību atbilstoši 
rezultātiem.

Pašlaik konkursu tiesisko ietvaru nodrošina Civildienesta noteikumi un to III pielikums.
Noteikumu III pielikuma 5. pantā noteikts, ka „pēc procedūras pabeigšanas Atlases komisija 
izveido piemēroto kandidātu sarakstu (..); ja vien iespējams, sarakstā jāiekļauj divas reizes 
vairāk kandidātu nekā aizpildāmo amatu skaits”. No šī noteikuma izriet, ka iekļaušana 
rezerves sarakstā sniedz iespēju tikt pieņemtam ierēdņa darbā, bet tas nekādā gadījumā 
nenodrošina to, ka iestādes veiks šo pieņemšanu darbā.

Jāpiebilst, ka, izveidojot EPSO, dibinātājiestāžu ģenerālsekretāri ar 2002. gada 25. jūlija 
administratīvo lēmumu pieņēma nolīgumu, nosakot kopīgas atlases un darbā pieņemšanas 
politikas kopējos principus un rezerves sarakstu pārvaldīšanas principus1 (turpmāk tekstā —
„Ģenerālsekretāru nolīgums”).

Saskaņā ar Ģenerālsekretāru nolīguma 3. panta 5. punktā izklāstīto principu: „Rezerves 
sarakstus lielākoties veidos trīs līdz četras rezultātu grupas. Katrā no grupām kandidātu 
vārdi būs izvietoti alfabētiskā secībā un iestādēm būs pilnīga izvēles brīvība. Principā 
kandidātus no otrās un nākamajām grupām varēs pieņemt darbā tikai pēc pirmās grupas 
kandidātiem (..). Tomēr būs iespējama atkāpe no šī vispārējā principa, ja tā tiks pienācīgi 
pamatota un attaisnota, ņemot vērā īpašas amatam nepieciešamās kvalifikācijas, ko 
pieprasījusi katra iestāde, un vispārējos principus, kas minēti Civildienesta noteikumu 
27. pantā.”

                                               
1 Nolīgums, kuru Komisijas, Parlamenta un Padomes ģenerālsekretāri, Tiesas sekretārs, 
Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 
ģenerālsekretāri parakstīja kopīgi ar Eiropas ombuda pārstāvi, nosakot kopīgas atlases un 
darbā pieņemšanas politikas kopējos principus un rezerves sarakstu pārvaldīšanas principus.
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Pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvotajam iestādes ir paredzējušas, ka pieņemšanai darbā 
būs jānotiek atbilstoši rezultātiem. Tomēr šī rezultātu kārtība nav individuālā kārtība, bet gan 
kārtība pēc rezultātu grupām, lai iestādēm sniegtu rīcības brīvību meklēt kandidātus to 
konkursa uzvarētāju vidū, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, ņemot vērā īpašas 
profesionālās kvalifikācijas vai valodas zināšanas, vai noteiktas prasmes), kas nepieciešami 
konkrētam amatam.

Komisija uzskata, ka šis rezerves sarakstu izmantošanas princips ievieš godīgu līdzsvaru starp 
pienākumu ņemt vērā konkursa uzvarētāju rezultātus, kas izriet no atlases komisijas veiktā 
dalībnieku snieguma novērtējuma, no vienas puses, kā to vēlas lūgumraksta iesniedzējs, un 
zināmām novērtēšanas iespējām, ko jāpiešķir iestādēm, lai tās pieņemtu darbā tos konkursa 
uzvarētājus, kuru nepieciešamās kvalifikācijas izrādās visatbilstošākās noteiktam vakantajam 
amatam, no otras puses. Šīs plašās novērtēšanas pilnvaras nav patvaļīgas, tās jāattaisno, 
ievērojot dienesta intereses un ierēdņu darbā pieņemšanas mērķus, kas paredzēti Civildienesta 
noteikumu 27. pantā.

Pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumam EAP šajā ziņā paredz pasākumus, kas darbā 
pieņemšanas procedūru padarīs vēl pārredzamāku. Jaunajā konkursu sistēmā, ko ieviesis 
EPSO, pēc vērtēšanas centra tiem kandidātiem, kuri nav izturējuši konkursu, konkursa 
uzvarētājiem, kā arī iestādēm individuāli tiks nosūtīta prasmes apliecinoša apliecība, tādējādi 
ļaujot detalizēti iepazīties ar atlases komisijas novērtējumu attiecībā uz katru no iestāžu 
pieprasītajām prasmēm un nodrošinot iespēju iestādēm pamatot savu izvēli par labu noteiktam 
konkursa uzvarētājam salīdzinājumā ar citiem attiecībā uz konkrētu amatu.

Šo iemeslu dēļ Komisija uzskata, ka pašreizējie noteikumi jau nodrošina godīgu līdzsvaru 
starp kandidātu rezultātu ņemšanu vērā un rīcības brīvību, kas darbā pieņemšanas procesā 
piešķirtas iestādēm, pamatojoties uz dienesta interesēm. Pienākums darbā pieņemšanas 
procesā ievērot tikai individuālu rezultātu kārtību patiesībā nesamērīgi ierobežotu iestāžu 
novērtēšanas pilnvaras, pieņemot darbā ierēdņus.

Attiecībā uz otro prasību: tiesisks pienākums EPSO papīra formātā publicēt visus iepriekšējo 
konkursu testu un pārbaudījumu jautājumus, kuru formulējumu kandidāti drīkstējuši saglabāt.

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka viņš neprasa, lai tiktu publiski izpausti datorizēto testu 
jautājumi, kas iekļauti datu bāzē un kuru formulējums netiek nodots kandidātiem. Viņš atzīst 
šo jautājumu konfidencialitāti, tieši tāpat kā Komisija atgādina, ka to atzinusi arī tiesu prakse 
spriedumā lietā F-2/02 Matos Martins/Komisija, 36. un 178. punkts. Tomēr sūdzības 
iesniedzējs precizē, ka viņš pieprasa piekļuvi tikai tiem jautājumiem, kas agrāk tikuši 
izmantoti papīra formātā.

Komisija vispirms vēlas nošķirt priekšatlases testu iepriekšējo gadu jautājumus papīra formātā 
no rakstisko pārbaudījumu iepriekšējo gadu jautājumiem. Abos gadījumos kandidāti drīkstēja 
saglabāt jautājumu formulējumus.

Runājot par priekšatlases testiem papīra formātā, Komisija pirmkārt uzsver, ka līdz ar 
datorizēto testu ieviešanu un pēc EAP kontekstā papildināta priekšatlases posma ieviešanas 
pašos pamatos ir mainījusies šo testu būtība. Šajā ziņā tikuši ieviesti jauni testi, kā abstraktās 
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domāšanas un/vai situācijas izvērtēšanas spēju testi, un vienlaikus zināšanu tests par Eiropas 
Savienību ticis atcelts. Tāpēc Komisija uzskata, ka iespēja gūt labumu no iepriekšējo gadu 
priekšatlases testiem papīra formātā vairs nekādā ziņā nerada īpašu salīdzinošo priekšrocību 
tiem kandidātiem, kuru rīcībā ir šie testi.

Tāpat Komisija atgādina, tā kā runa ir tikai par kognitīvo spēju nevis zināšanu testiem, 
iespējamā mācīšanās ietekme, izmantojot intensīvo apmācību vai sagatavošanu šī veida 
testiem, ir ārkārtīgi ierobežota. Pašreizējos apstākļos apmācība kandidātam vienīgi sniegs 
iespēju labāk kontrolēt savas iespējamās bailes un/vai laiku šī veida testā. Tomēr apmācība, 
pamatojoties uz iepriekšējo gadu testiem papīra formātā, vairs nebūt neatbilst reālajiem 
eksāmena nosacījumiem jaunajā sistēmā.

Komisija līdzīgi lūgumraksta iesniedzējam izjūt rūpes par vienlīdzīgas attieksmes 
nodrošināšanu attiecībā uz piekļuvi jautājumiem. Tāpēc EAP ieviešanas ietvaros jaunais 
pieteikums ietver interaktīvu testu, kas kandidātiem sniedz individuālas atsauksmes (EPSO
neatspoguļo to rezultātus) pašnovērtēšanas un apmācības nolūkos. Šī testa, kurš pieejams 
visiem kandidātiem, mērķis ir sniegt iespēju iepriekš iepazīties ar sava snieguma līmeni 
salīdzinājumā ar konkursā izvirzītajām prasībām. Tas uzskatāms par jaunu progresa posmu, 
kas nozīmīgs vienlīdzīgai attieksmei pret kandidātiem, kuri neatkarīgi no tā, vai ir cieši saistīti 
ar iestādēm vai nav ar tām saistīti, tādējādi var iegūt zināšanas par to, kā sagatavoties 
konkursam. Bez tam šī pašnovērtēšanas sistēma drīzumā tiks paplašināta, ieviešot lielāku 
skaitu jautājumu interaktīvā testa ietvaros, lai atbilstošāk atspoguļotu reālos eksāmena 
nosacījumus.

Galvenā lūgumraksta iesniedzēja paustā kritika attiecas uz EPSO veikto dažu jautājumu, kas 
agrāk tika izpausti kandidātiem, atkārtotu izmantošanu datu bāzē. Taču pašlaik izmantotajā 
datu bāzē vairs nav neviena jautājuma no iepriekšējo gadu testiem papīra formātā. EPSO
regulāri atjaunina datu bāzi, pievienojot jaunus jautājumus, pielāgojot iepriekšējo gadu 
jautājumus un uz laiku vai pilnībā izņemot dažus no tiem. Tādējādi datu bāzes saturs pastāvīgi 
mainās un regulāri tiek atjaunināts.

Tomēr vispārēju piekļuves atteikumu iepriekšējo gadu jautājumiem papīra formātā pamato 
tas, ka šie jautājumi vajadzības gadījumā varētu tikt pārskatīti, īpaši dažu līgumdarbinieku 
izvēles ietvaros vai to testu ietvaros, ko varētu organizēt aģentūras.

Pašreizējā situācijā iespēja padarīt publiski pieejamus dažus iepriekšējo gadu priekšatlases 
testu jautājumus tiks izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā iepriekš izklāstītos 
argumentus.

Attiecībā uz rakstisko pārbaudījumu jautājumiem un jautājumiem ar vairākiem atbilžu 
variantiem papīra formātā, kas tiek izmantoti zināšanu novērtēšanai attiecīgajā jomā, 
galvenais lūgumraksta iesniedzēja arguments, pieprasot obligātu to publisku izpaušanu, šķiet, 
atkal pamatojas uz to, ka ar iestādēm ciešāk saistīti kandidāti var viegli piekļūt iepriekšējo 
gadu jautājumu formulējumiem un tādējādi spēj labāk sagatavoties konkursiem ar lielākām 
izredzēm tos veiksmīgi izturēt.

Komisija vēlas atgādināt īpaši nozīmīgās pārmaiņas procedūrā. Jaunā konkursu sistēma, kas 
paredzēta EAP un ko ieviesis EPSO, paredz vērtēšanas centru, kurā testu pamatā ir noteikts 
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skaits vispārīgu prasmju, kas iegūtas no prasmju kopuma, ko apstiprinājušas visas iestādes.
Šajā jaunajā situācijā zināšanu nozīme attiecīgajā jomā vairs nav izšķiroša veiksmīgam 
konkursa iznākumam. Iestādes, pamatojoties uz principu, ka nepieciešamās kvalifikācijas un 
diplomi jau apliecina noteiktu zināšanu līmeni attiecīgajā jomā, ir nolēmušas, ka šo zināšanu 
novērtēšanai ar pārbaudījuma palīdzību vairumā gadījumu vairs nevajadzētu piedēvēt 
izšķirošu lomu veiksmīgai konkursa izturēšanai.

Pārbaudījumu būtība ir mainījusies, un specifiskas zināšanas tiks pārbaudītas, veicot 
problēmsituāciju analīzi attiecīgajā jomā. Citu vērtēšanas centra elementu (darbs grupā, 
mutiska prezentācija un strukturēta intervija) mērķis ir pārbaudīt vispārīgas prasmes.
Tādējādi, piemēram, konkursā EPSO/AD/177/10 (par kuru atzinums publicēts OV C 64A, 
16.3.2010.) atzinuma V sadaļas 2. un 4. punkts paredz šādu vērtējumu: no 0 līdz 20 punktiem 
par zināšanām attiecīgajā jomā — nepieciešamais minimums: 10 punkti; no 0 līdz 
10 punktiem par katru no 8 vispārīgajām kompetencēm — nepieciešamais minimums: 
3 punkti par katru kompetenci un 50 punkti (no iespējamiem 80) par visām 8 vispārīgajām 
kompetencēm kopā.

Iepriekšējo gadu rakstiskie pārbaudījumi un testi attiecīgajā jomā kandidātiem vairs 
nepalīdzēs sagatavoties vispārīgo prasmju novērtēšanai, un šīm prasmēm pašreizējā EAP 
sistēmā ir izšķiroša nozīme veiksmīga rezultāta iegūšanā. Komisija precizē, ka šīs jaunās 
sistēmas izvēlē iestādes ir rīkojušās likumīgi, jo pārbaudījumu raksturs un novērtējums tām 
jānosaka, kā paredzēts Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā.

Turklāt, ņemot vērā jaunās konkursu sistēmas pārbaudījumu raksturu, vienlīdzīga attieksme 
netiktu veicināta, nodrošinot vispārēju piekļuvi iepriekšējo gadu jautājumiem, ne priekšatlases 
testiem papīra formātā, ne arī rakstiskajiem pārbaudījumiem. Tā kā pārbaudījumi rakstura un 
formāta ziņā ir atšķirīgi, sniegumam attiecīgajā jomā vairs nav izšķirošas nozīmes veiksmīgā 
konkursa izturēšanā. Turpretī šāda vispārēja piekļuve EPSO atņems ievērojamu resursu un 
kaitēs atlases komisijai lēmumu pieņemšanas procesā, jo nav izslēgts, ka pavisam mazs skaits 
jautājumu, īpaši ļoti specifiskās profesijās, varētu tikt pārskatīts un no jauna izmantots kā 
paraugs vai atsauce jaunu jautājumu izstrādei dažās atlases procedūrās.

Komisija uzskata, ka līdzsvaru starp pārredzamības principu un EPSO vajadzībām pēc 
tiesībām paturēt savā rīcībā ievērojamu jautājumu rezervi varētu panākt, katru piekļuves 
pieprasījuma gadījumu izvērtējot atsevišķi, kā pašlaik paredzēts Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

Attiecībā uz trešo prasību: aizliegums atlases komisijas locekļiem un EPSO personālam 
piedalīties kandidātu apmācībā.

Vispirms jāprecizē, ka EPSO personāls neorganizē kandidātu apmācību.

Galvenā lūgumraksta iesniedzēja paustā kritika attiecas uz atlases komisijas locekļu 
piedalīšanos kandidātu apmācībā, ko lielākoties vada arodbiedrības. Saskaņā ar viņa teikto tas 
kaitē vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un atlases komisijas neatkarībai.

Pašlaik EPSO iestādēm lūdz nodrošināt, lai kā atlases komisijas locekļi netiktu piedāvāti tie 
ierēdņi, kuru piedalīšanās apmācībā varētu radīt interešu konfliktu. Vēl vairāk, atlases 
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komisijas locekļi tiek aicināti parakstīt konfidencialitātes apliecinājumu, kurā ietverts 
paziņojums par to, ka atlases komisijas locekļi iepriekšējā gada laikā nav strādājuši par 
apmācības speciālistiem un nedarīs to gadu pēc tam, kad būs beigušās viņu atlases komisijas 
locekļu pilnvaras. Šajā apliecinājumā atlases komisijas locekļi apņemas arī ievērot sava darba 
konfidenciālo raksturu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka gadu ilgais ierobežojums attiecībā uz iepriekš minēto 
aizliegumu nav pietiekams, un pieprasa pieņemt tiesību aktu, kas paredz pilnīgu aizliegumu 
atlases komisijas locekļiem piedalīties kandidātu apmācībā, saņemot par to atalgojumu vai nē, 
veicot to privāti vai saistībā ar savu darbību arodbiedrībā, vai jebkādā citā veidā. Piesardzības 
nolūkos šim aizliegumam būtu jāattiecas arī uz EPSO personālu.

Šajā ziņā Komisija apzinās, ka atlases komisijas locekļiem, kā arī EPSO personālam nav 
jāpiedalās kandidātu apmācībā. To apliecina fakts, ka EPSO personāls nepiedalās šajā 
apmācībā un ka EPSO, ieceļot atlases komisijas locekļus, viņiem pieprasa iepriekš minēto 
apliecinājumu.

Pašreizējais Civildienesta noteikumu 11.a un 12.b panta tiesiskais regulējums paredz interešu 
konflikta gadījumus, kuros ierēdņiem jāatturas no jautājumu aplūkošanas, un gadījumus, 
kuros nepieciešama administrācijas iepriekšēja atļauja, lai varētu veikt ārēju darbību, saņemot 
par to atalgojumu vai nē.

Šajā kontekstā Komisija piekrīt, ka atlases komisijas locekļu (un hipotētiski EPSO personāla) 
piedalīšanās konkursu kandidātu apmācībā nav adekvāta. Tomēr pašreizējais tiesiskais 
regulējums, kā arī EPSO ieviestie pasākumi, ieceļot atlases komisijas locekļus, nodrošina 
godīgu iesaistīto interešu līdzsvaru.

Lūgumraksta iesniedzēja pieņēmums, ka tiem kandidātiem, kuri apmeklējuši apmācības, ko 
vadījuši bijušie atlases komisijas locekļi, ir lielākas izredzes veiksmīgi izturēt konkursus nekā 
citiem kandidātiem, pamatojas uz subjektīvu faktu uztveri, kas pati par sevi nav pietiekams 
attaisnojums jauna tiesību akta pieņemšanai. Testu būtība nosaka, ka sagatavošanās vairs nav 
svarīga, jo vērtējums pamatojas uz prasmēm. Zināšanu testi par Eiropas Savienību, kas būtu 
varējuši nodrošināt lielākas izredzes iestādēm tuvu esošiem kandidātiem, ir atcelti.

Attiecībā uz ceturto prasību: darbā pieņemšanā iestādēm jābūt pienākumam pieņemt 
pārredzamu procedūru, lai novērstu jebkādas aizbildniecības un lobēšanas iespējas.

Katrs konkursa uzvarētājs ir pierādījis, ka viņam ir nepieciešamās kvalifikācijas, lai tiktu 
pieņemts darbā kā ES ierēdnis, un ir guvis atzinību augsti konkurētspējīgā atlases sistēmā.
Visu konkursa uzvarētāju CV ir pieejami visām iestādēm, kuras vēlas pieņemt darbā kādu 
konkursa uzvarētāju, un tādējādi visiem uzvarētājiem ir vienādas iespējas tikt pieņemtiem 
darbā.

Katrai iestādei jāizlemj, kurš konkursa uzvarētājs vislabāk apvieno dažādās prasmes, kas 
nepieciešamas minētajai iestādei, lai to pieņemtu darbā vakantajā amatā, un katrai iestādei 
šajā ziņā ir lielas izvērtēšanas iespējas. Tomēr nevar aizliegt konkursa uzvarētājam paust 
interesi par noteiktu amatu vai dienestu.
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Tomēr nolūkā uzlabot pārredzamību attiecībā uz vakantajiem amatiem kādā iestādē un pilnībā 
apzinoties to, ka vispirms nepieciešams pārbaudīt, vai vakanto amatu var piešķirt, pārceļot 
kādu ierēdni iestādes ietvaros, ES iestādes pašlaik veic pētījumu par iespējamību konkursu 
uzvarētājiem sniegt piekļuvi dažiem atzinumiem par vakantiem amatiem.

Secinājums

Ņemot vērā šo informāciju, Eiropas Komisija uzskata, ka kandidātu iespēju vienlīdzība un 
procedūru pārredzamība tiek nodrošinātas pietiekamā apjomā, piemērojot pašreizējo 
regulējumu, un ka nav nepieciešami jauni tiesību akti šajā jomā.”


