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NOTEIKUMI PAR VALSTU EKSPERTU NORĪKOŠANU UZ EIROPAS 
PARLAMENTU 

PREZIDIJA LĒMUMS 
2009. gada 4. maijs 

 
 
Prezidijs, 
 
- Ħemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 22. pantu, 
 
- apspriedies ar Juridisko dienestu, 
 
- tā kā: 
 
 
(1) Norīkotajiem valsts ekspertiem (NVE) būtu jādod iespēja Parlamentam gūt labumu no šo 

speciālistu augsta līmeĦa zināšanām un profesionālās pieredzes, īpaši jomās, kur 
Parlamentam šādu speciālistu zināšanas nav viegli pieejamas. 

 
(2) Būtu jāveicina profesionālās pieredzes apmaiĦa Eiropas politikas īstenošanā un zināšanu 

apmaiĦa par to, īslaicīgi norīkojot uz Parlamentu speciālistus no dalībvalstu valsts 
pārvaldes iestādēm. 

 
(3) NVE galvenokārt tiek norīkoti no Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem, bet viĦi arī 

var būt no dalībvalstu valsts, reăionālās vai vietējās iestādes, vai no tām līdzīgām 
organizācijām no dalībvalstīm, no EBTA dalībvalstīm, kas pieder Eiropas Ekonomikas 
zonai, Eiropas Savienības kandidātvalstīm vai no trešām valstīm. ViĦi var būt arī no 
starptautiskas sabiedriskas organizācijas ar nosacījumu, ka tiek pierādīts viĦu 
administratīvais statuss šajā organizācijā. 

 
(4) Šajos noteikumos izklāstītajām NVE tiesībām un pienākumiem būtu jānodrošina, ka viĦi 

pilda savus pienākumus vienīgi Parlamenta interesēs. 
 
(5) ĥemot vērā NVE darba pagaidu specifiku un viĦu īpašo statusu, jāparedz, ka NVE nevar 

uzĦemties atbildību Parlamenta vārdā par tā publisko tiesību prerogatīvu izpildīšanu. 
 
(6) Ir jānosaka visi NVE darba nosacījumi. 
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IR PIEĥĒMIS ŠĀDU LĒMUMU. 
 

1. nodaĜa – Vispārīgi noteikumi 
 
 
1. pants. Piemērošanas joma 
 
1. Šie noteikumi ir piemērojami norīkotajiem valsts ekspertiem (NVE), kurus uz Eiropas 

Parlamentu norīko Eiropas Savienības dalībvalstu, EBTA dalībvalstu, kas pieder 
Eiropas Ekonomikas zonai (turpmāk tekstā „EEZ”), Eiropas Savienības kandidātvalstu 
vai trešo valstu valsts, reăionālā vai vietējā pārvaldes iestāde vai līdzīga iestāde. Tie ir 
arī piemērojami ekspertiem, kurus norīko starptautiska sabiedriska organizācija, ar 
nosacījumu, ka tiek pierādīts viĦa administratīvais statuss šajā organizācijā. 

 Atkāpjoties no iepriekšējā punkta un pēc apspriešanās ar Apvienoto komiteju, 
ăenerālsekretārs izĦēmuma kārtā drīkst atĜaut uz Eiropas Parlamentu norīkot ekspertus, 
kas strādā bezpeĜĦas pētnieciskā organizācijā vai iestādē. Šie norīkojumi iespējami 
gadījumos, kad Eiropas Parlamenta intereses attaisno īslaicīgu palīdzību ar specifiskām 
zināšanām. 

 
2. Personas, uz kurām attiecas šie noteikumi, paliek sava darba devēja padotībā visu 

norīkojuma laiku, un šis darba devējs viĦām maksā algu. 
 
3. IzĦemot gadījumu, kad Parlamenta ăenerālsekretārs piešėir atbrīvojumu, NVE jābūt 

dalībvalstu pilsoĦiem. Eiropas Parlaments, pieĦemot darbā savos departamentos NVE, 
rūpējas par ăeogrāfiskā līdzsvara nodrošināšanu, līdztiesību vīriešu un sieviešu starpā, 
kā arī par līdztiesīgu iespēju principu. 

 
4. Atbrīvojums nav piemērojams NVE no EEZ valstīm, kas tiek norīkoti saskaĦā ar šīm 

valstīm noslēgtajiem līgumiem un īpašajiem nosacījumiem, kas ir noteikti šajos 
līgumos. Tas pats attiecas uz NVE no kandidātvalstīm gadījumos, kad starp Eiropas 
Parlamentu un šīm valstīm noslēgti īpašie līgumi. 

 
5. NVE norīko, veicot vēstuĜu apmaiĦu starp Parlamenta ăenerālsekretāru un attiecīgās 

dalībvalsts pastāvīgo pārstāvniecību vai, attiecīgā gadījumā, darba devēju. VēstuĜu 
apmaiĦa EEZ valstīm notiek ar EBTA sekretariātu un trešām valstīm ar kompetentajām 
diplomātiskajām pārstāvniecībām. 

 VēstuĜu apmaiĦā iekĜauj šo noteikumu eksemplāru. 
6. Visas atsauces šajos noteikumos uz vīriešu dzimuma personu uzskatāmas par atsaucēm 

uz sieviešu dzimuma personu un otrādi, ja vien kontekstā nav skaidri paredzēts citādi. 
 
2. pants. Norīkotie valsts eksperti bez samaksas 
 
Šajos noteikumos „NVE bez samaksas” ir NVE, kuru norīkojums nerada izdevumus Eiropas 
Parlamentam. 
 
NVE bez samaksas var norīkot dalībvalstu vai kandidātvalstu valsts pārvaldes iestāde vai 
starptautiska organizācija savstarpējas un vienlaicīgas apmaiĦas ietvaros ar Eiropas Parlamenta 
amatpersonām vai politisko grupu īslaicīgajiem darbiniekiem, piemērojot Eiropas Parlamenta 
2005. gada 7. marta noteikumus attiecībā uz amatpersonu vai politisko grupu īslaicīgo 
darbinieku pieejamību, uz tikpat ilgu laikposmu kā nodošana amatpersonu vai politiskās grupas 
īslaicīgo darbinieku rīcībā. 
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Arī valsts amatpersonas var tikt norīkotas kā NVE bez samaksas uz laikposmu, kas nepārsniedz 
četrus gadus, saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem ar attiecīgo dalībvalsti. Šajos līgumos ir jānorāda 
NVE skaits un paredzamie pienākumi. Šis punkts attiecas arī uz trešo valstu norīkotajiem NVE 
bez samaksas. 
 
NVE bez samaksas gadījumā 1. panta 5. punktā paredzētajā vēstuĜu apmaiĦā tiek precizēts, ka 
15. panta 1. un 2. punktā paredzētie pabalsti netiek izmaksāti un ka ceĜa un pārcelšanās 
izdevumi, kas paredzēti 18. un 17. pantā, netiek segti. 
 
 
3. pants – Norīkojuma ilgums 
 
1. Norīkojuma sākotnējais laikposms nevar būt mazāks par sešiem mēnešiem, kā arī nevar 

pārsniegt divus gadus. Šo termiĦu var atjaunot vienu vai vairākas reizes, kopējam 
laikam nepārsniedzot četrus gadus. IzĦēmuma kārtā pēc attiecīgā ăenerāldirektorāta 
pieprasījuma un ja to attaisno departamenta intereses, ăenerālsekretārs var atĜaut vienu 
vai vairākus norīkojuma pagarinājumus vēl par ne vairāk ka diviem gadiem pēc tam, 
kad beidzies četru gadu laikposms. 

 
 Atkāpjoties no iepriekšējā paragrāfa, ăenerālsekretārs izĦēmuma kārtā var atĜaut tādu 

NVE norīkojumu uz Eiropas Parlamentu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem. 
 
2. Paredzēto norīkojuma laiku nosaka vēstuĜu apmaiĦā, ko paredz 1. panta 5. punktā. Tā 

pati procedūra ir piemērojama norīkojuma laikposma atjaunošanas gadījumā.  
 
3. NVE, kas jau ir bijis norīkojumā uz Parlamentu, var tikt vēlreiz norīkots uz laikposmu, 

kas ir noteikts saskaĦā ar šā panta 1. punktu un atbilst šādiem nosacījumiem: 
 

(a) NVE joprojām jāatbilst norīkojuma nosacījumiem; 
 

(b) starp norīkojuma iepriekšējā laikposma beigām un nākamo norīkojumu ir jāpaiet 
vismaz sešus gadus ilgam laikposmam; ja pirmā norīkojuma beigās NVE ir 
saĦēmis citu līgumu ar Eiropas Parlamentu, sešus gadus ilgais laikposms sākas ar 
šī līguma termiĦa izbeigšanos. 

 
 Nosacījums, ko paredz b) apakšpunkts, nav pretrunā tam, lai Eiropas Parlaments 

pieĦemtu tāda NVE norīkojumu, kura pirmais norīkojums bija īsāks par četriem gadiem, 
bet šajā gadījumā jaunais norīkojums nedrīkst pārsniegt no četriem gadiem atlikušo 
laikposmu, neskarot iespēju to pagarināt par līdz pat diviem gadiem, kā paredzēts 
1. punktā. 

 
 
4. pants – Norīkojuma vieta 
 
NVE var nosūtīt norīkojumā uz vienu no trim Parlamenta darba vietām. 
 
 
5. pants - Pienākumi 
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1. NVE palīdz Eiropas Parlamenta amatpersonām vai pagaidu darbiniekiem un veic viĦam 
uzdotos pienākumus. 

 
2. NVE piedalās komandējumos un sanāksmēs tikai kopā ar Eiropas Parlamenta 

amatpersonu vai pagaidu darbinieku, vai viens pats vienīgi kā novērotājs vai tikai 
informatīvos nolūkos. 

 
 Attiecīgais departamenta ăenerāldirektors dažos īpašos gadījumos var atkāpties no šā 

noteikuma, pamatojoties uz NVE izsniegto īpašo pilnvaru, pēc tam, kad ir pārbaudīts, 
ka nepastāv nekādi iespējami interešu konflikti. NVE nekādā gadījumā nedrīkst savā 
vārdā pārstāvēt Eiropas Parlamentu, lai uzĦemtos finansiālas vai citas saistības vai 
vienotos tā vārdā. 

 
3. Eiropas Parlaments vienīgais uzĦemas atbildību par NVE veikto uzdevumu rezultātu 

apstiprināšanu, kā arī par no tā izrietošo oficiālo dokumentu parakstīšanu. 
 
4. Eiropas Parlamenta departamenti, NVE darba devējs un NVE pieliek visas pūles, lai 

izvairītos no jebkura interešu konflikta vai šāda konflikta rašanās saistībā ar NVE 
pienākumu izpildi norīkojuma laikā. TādēĜ departaments, kurā NVE tiks norīkots, 
laicīgi informē NVE un darba devēju par paredzētajiem pienākumiem un lūdz katru no 
viĦiem apstiprināt rakstiski, ka viĦiem nav zināmi tādi iemesli, kuru dēĜ NVE nevarētu 
uzticēt šos pienākumus. NVE lūdz īpaši paziĦot par jebkuru iespējamo interešu 
konfliktu starp viĦa ăimenes apstākĜiem un piedāvātajiem veicamajiem pienākumiem 
norīkojuma laikā. Šis paziĦojums īpaši attiecas uz tuvāko ăimenes locekĜu profesionālo 
darbību vai paša eksperta vai viĦa tuvāko ăimenes locekĜu finansiālajām interesēm. 

 
 Darba devējs un NVE uzĦemas ziĦot tā departamenta ăenerāldirektoram, kurā viĦš ir 

norīkots, par jebkuru apstākĜu maiĦu norīkojuma laikā, kas varētu būt jebkura šāda 
konflikta cēlonis.  

 
 VēstuĜu apmaiĦas kopija tiek saglabāta arhīvā departamentā, uz kuru NVE tiek norīkots, 

un tā tiek izsniegta pēc ăenerālsekretāra vai attiecīga Personāla ăenerāldirektorāta 
departamenta prasības. 

 
5. Ja ăenerāldirektorāts, kurā NVE tiek norīkots, uzskata, ka uzticēto uzdevumu rakstura 

dēĜ ir nepieciešams ievērot īpašus drošības pasākumus, drošības pielaidi iegūst, pirms 
NVE ir norīkots.  

 
6. Gadījumā, ja NVE neievēro viĦam 2., 3., vai 4. punktā noteiktos pienākumus, Eiropas 

Parlaments var izbeigt NVE norīkojumu saskaĦā ar šo noteikumu 9. pantu.  
 
 
6. pants – Tiesības un pienākumi 
 
1. Norīkojuma laikā: 
 

(a) NVE veic savus pienākumus un darbojas vienīgi Eiropas Parlamenta interesēs;  
 

(b) NVE atturas no jebkādas darbības, un jo īpaši no jebkādu viedokĜu publiskas 
paušanas, kas var iespaidot viĦa amata reputāciju; 
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(c) ikviens NVE, kas, pildot savus uzdevumus, tiek lūgts izlemt jautājumu, kura 
risināšanā vai rezultātā viĦš ir personīgi ieinteresēts tādā mērā, ka tas var vājināt 
viĦa neatkarību, ziĦo departamenta vadītājam, pie kura viĦš ir norīkots;  

 
(d) NVE ne vienpersoniski, ne kopā ar citiem nepublicē nekādus tekstus, kas attiecas 

uz Kopienu darbu, un nerada priekšnoteikumus to publicēšanai, ja pirms tam nav 
saĦemta atĜauja saskaĦā ar Eiropas Parlamentā esošajiem nosacījumiem un 
noteikumiem. Šo atĜauju noraida tikai tad, ja piedāvātā publikācija varētu skart 
Kopienu intereses; 

 
(e) visas tiesības attiecībā uz jebkuru NVE pienākumu izpildē paveiktu darbu ir 

Kopienu īpašums;  
 

(f) NVE dzīvo norīkojuma vietā vai pietiekami tuvu tai, lai varētu pienācīgi pildīt 
savus pienākumus; 

 
(g) NVE palīdz un sniedz padomu savam vadītājam, kura pakĜautībā viĦš strādā, un ir 

atbildīgs tā priekšā par uzticēto uzdevumu izpildi; 
 

(h) pildot savus pienākumus, NVE nepieĦem nekādus norādījumus no sava darba 
devēja vai valsts valdības. ViĦš nesniedz nekādus pakalpojumus ne savam darba 
devējam, nedz arī valdībai, citām personām, privātuzĦēmumiem vai valsts 
iestādēm.  

 
2. Norīkojuma laikā un pēc tā NVE ievēro vislielāko piesardzību attiecībā uz visiem 

faktiem un informāciju, ko viĦš uzzina, pildot savus pienākumus, vai sakarā ar šiem 
pienākumiem; viĦš nekādā veidā nevienai nepilnvarotai personai neatklāj nevienu 
dokumentu vai informāciju, kas vēl nav publiskota, kā arī neizmanto tos savam 
labumam. 

 
3. 1. un 2. punkta noteikumu neizpilde norīkojuma laikā dod tiesības Eiropas Parlamentam 

izbeigt NVE norīkojumu saskaĦā ar 9. pantu. 
 
4. Norīkojuma laikposmam beidzoties, NVE turpina saistīt pienākumi darboties godīgi un 

apdomīgi, pildot viĦam norādītos jaunos pienākumus un pieĦemot noteiktus amatus vai 
priekšrocības.  

 
 TādēĜ trīs gadu laikā pēc norīkojuma laikposma beigām NVE nekavējoties informē 

Eiropas Parlamentu par jebkuriem viĦa darba devējam veiktajiem pienākumiem vai 
uzdevumiem, kuri varētu izraisīt interešu konfliktu saistībā ar uzdevumiem, ko viĦš 
veica norīkojuma laikā. 

 
 

7. pants – Profesionālā pieredze un valodu zināšanas 
 
1. Lai varētu pretendēt uz norīkojumu uz Eiropas Parlamentu, NVE jābūt vismaz trīs gadu 

pilnas slodzes administratīvajai, zinātniskai, tehniskai, padomdevēja vai uzraudzības 
uzdevumu pieredzei, kas atbilst AD amatu grupām, kā noteikts Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumos un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Pirms 
norīkojuma NVE darba devējs sniedz Eiropas Parlamentam pārskatu par eksperta 
nodarbošanos iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā. 
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2. NVE ir jābūt Ĝoti labām Kopienas vienas valodas zināšanām un apmierinošām otrās 

Kopienas valodas zināšanām, lai pildītu savus pienākumus. Trešo valstu NVE ir jābūt 
Ĝoti labām Kopienas vienas valodas zināšanām, lai pildītu savus pienākumus. 

 
 

8. pants – Pārtraukumi norīkojuma laikā 
 
1. Eiropas Parlamenta ăenerālsekretārs var atĜaut norīkojumu pārtraukt un konkretizēt 

piemērojamos nosacījumus pēc iesaistītā ăenerāldirektorāta ieteikuma. Laikā, kad 
norīkojums ir pārtraukts, 

 
(a) pabalstus, kas minēti 15. pantā, nemaksā; 

 
(b) izdevumus, kas minēti 17. un 18. pantā, atlīdzina tikai tad, ja pārtraukšana notiek 

pēc Eiropas Parlamenta lūguma. 
 
2. Eiropas Parlaments informē NVE darba devēju. 
 
 

9. pants – Norīkojuma laikposma izbeigšana 
 

1. Ievērojot 2. punktu, Eiropas Parlamenta ăenerālsekretariāts norīkojumu var izbeigt pēc 
iesaistītā ăenerāldirektorāta lūguma vai pēc NVE darba devēja lūguma, par to paziĦojot 
trīs mēnešus iepriekš, vai arī pēc NVE lūguma, ja tiek iesniegts tāds pats paziĦojums un 
ja ăenerālsekretārs tam piekrīt. 

 
2. Dažos izĦēmuma gadījumos norīkojumu izbeidz bez iepriekšēja paziĦojuma: 
 

(a) to izdara NVE darba devējs, ja tā prasa darba devēja būtiskas intereses; 
 

(b) ar līguma palīdzību starp Eiropas Parlamenta ăenerālsekretāru un darba devēju 
pēc NVE lūguma abām pusēm, ja tā prasa NVE būtiskas personiskās vai 
profesionālās intereses; 

 
(c) to izdara Eiropas Parlamenta ăenerālsekretārs gadījumā, ja NVE nepilda savus 

pienākumus saskaĦā ar šiem noteikumiem. 
 
 Ja norīkojums tiek izbeigts saskaĦā ar c) apakšpunktu, Eiropas Parlaments par to 

nekavējoties informē darba devēju. 
 
 

2. nodaĜa – Darba apstākĜi 
 
 
10. pants – Sociālais nodrošinājums 
 

1. Pirms norīkojuma laikposma sākuma valsts pārvaldes vai starptautiskā iestāde, kurai 
valsts eksperts jānosūta norīkojumā, apliecina Eiropas Parlamentam, ka NVE visu 
norīkojuma laiku paliek to sociālā nodrošinājuma tiesību subjekts, kas attiecas uz to 
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valsts pārvaldes iestādi, kas nodarbina NVE un uzĦemas atbildību par izmaksām, kas 
rodas ārzemēs. 

 
2. NVE no viĦu norīkojuma sākuma ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Eiropas 

Parlaments nodrošina viĦus ar šīs apdrošināšanas noteikumu eksemplāru dienā, kurā 
viĦi ierodas attiecīgajā Personāla ăenerāldirektorāta dienestā, lai nokārtotu ar 
norīkojumu saistītās formalitātes. 

 
 
11. pants – Darba laiks 
 
1. NVE ir pakĜauts Eiropas Parlamentā spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba 

laiku.  
 
2. NVE pilda savus pienākumus pilnas darba slodzes apjomā visu norīkojuma laiku. Pēc 

pienācīgi pamatota lūguma no ăenerāldirektorāta un saskaĦā ar Eiropas Parlamenta 
interešu saderību, Personāla ăenerāldirektors var atĜaut NVE strādāt nepilnu darba 
slodzi, ja par to vienojas ar viĦa darba devēju. Šajā gadījumā attiecīgi tiek samazināts 
gadskārtējais atvaĜinājums. 

 
3. Ja ir dota atĜauja strādāt nepilnu darba slodzi, NVE katru mēnesi strādā vismaz pusi no 

parastā darba laika. 
 
4. Ievērojot pieĦemtos iekšējos noteikumus attiecībā uz elastīgām darba stundām, kas 

piemērojamas Eiropas Parlamenta amatpersonām un citiem darbiniekiem, NVE var 
strādāt elastīgas darba stundas, ja to atĜauj Eiropas Parlamenta departaments, uz kuru 
viĦš ir norīkots. Šo atĜauju informatīvā nolūkā nosūta Personāla un administrācijas 
ăenerāldirektorāta atbildīgajam dienestam. 

 
 

12. pants – Slimības atvaĜinājums 
 
1. Par prombūtni no darba slimības vai nelaimes gadījuma dēĜ NVE cik vien ātri iespējams 

ziĦo savam daĜas vadītājam, minot savu pašreizējo adresi. Ja NVE neierodas darbā ilgāk 
kā trīs dienas, viĦš uzrāda medicīnisko izziĦu, un viĦam var lūgt iziet medicīnisko 
apskati, ko organizē Parlaments. 

 
2. Ja prombūtnes laiks slimības vai nelaimes gadījuma dēĜ, kas atsevišėi nav ilgāks par trīs 

dienām, kopsummā pārsniedz 12 dienas 12 mēnešu laikā, NVE jāuzrāda medicīniskā 
izziĦa turpmākajiem prombūtnes gadījumiem slimības dēĜ. 

 
3. Ja slimības atvaĜinājuma laikposms pārsniedz vienu mēnesi vai NVE nodarbinātības 

laikposmu, atkarībā no tā, kurš ir garāks, 15. panta 1. un 2. punktā minētos pabalstus 
automātiski pārtrauc piešėirt. Šo noteikumu nepiemēro slimības gadījumā, kas saistīta 
ar grūtniecību. 

 
 Slimības atvaĜinājums nevar būt ilgāks par attiecīgās personas norīkojuma laiku. 
 
4. NVE, kas norīkojuma laikā guvis traumu darba vietā, turpina saĦemt attiecīgos 

pabalstus pilnā apmērā visu darbnespējas laiku līdz norīkojuma laikposma beigām. 
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13. pants – Gadskārtējais un īpašais atvaĜinājums 
 
1. NVE ir tiesīgs saĦemt divarpus darba dienu atvaĜinājumu par pilnu nodarbinātības 

mēnesi, 30 dienas kalendārajā gadā. 
 
2. Lai varētu doties atvaĜinājumā, vispirms ir vajadzīga tā dienesta atĜauja, uz kuru NVE ir 

norīkots. 
 
3. Pēc pamatota pieteikuma NVE var piešėirt īpašo atvaĜinājumu šādos gadījumos: 
 

(a) NVE laulību gadījumā: divas dienas; 
 

(b) dzīvesbiedra nopietnas slimības gadījumā: līdz trim dienām; 
 

(c) dzīvesbiedra nāves gadījumā: četras dienas; 
 

(d) augšupejošas līnijas radinieka nopietnas slimības gadījumā: līdz divām dienām; 
 

(e) augšupejošas līnijas radinieka nāves gadījumā: divas dienas; 
 

(f) bērna piedzimšanas gadījumā: divas dienas; 
 

(g) bērna nopietnas slimības gadījumā: līdz divām dienām; 
 

(h) bērna nāves gadījumā: četras dienas. 
 
4. Pēc NVE darba devēja pienācīgi pamatotas prasības Parlaments var piešėirt līdz divām 

dienām ilgu īpašo atvaĜinājumu 12 mēnešu laikā. Katru pieprasījumu izskata atsevišėi. 
 
5. Īpašo atvaĜinājumu piešėir Personāla ăenerāldirektorāta par atvaĜinājumiem atbildīgās 

daĜas vadītājs pēc tam, kad saĦemta iepriekšēja atĜauja no dienesta, uz kuru NVE ir 
norīkots. 

 
6. Tiesības, kas noteiktas 1., 3. un 4. punktā ir izsmeĜošas. Cita starpā netiek piešėirtas 

nekādas citas tiesības attiecībā uz pārvietošanās laiku, vecumu vai kategoriju. 
 
7. Ja NVE strādā nepilnu darba laiku, gadskārtējā atvaĜinājuma laiku attiecīgi samazina. 
 
8. Par gadskārtējo atvaĜinājumu, kas nav izmantots līdz norīkojuma laikposma beigām, 

neizmaksā nekādu kompensāciju. 
 
 
14. pants – Grūtniecības un dzemdību atvaĜinājums 
 
1. NVE grūtniecības gadījumā piešėir 20 nedēĜu ilgu grūtniecības un dzemdību 

atvaĜinājumu, kura laikā viĦa saĦem 15. pantā noteiktos pabalstus. 
 
2. Beidzoties grūtniecības atvaĜinājumam, NVE pamatojoties uz medicīnas izziĦu, var 

izmantot dienā divu stundu atbrīvojumu no darba gadījumā, ja viĦa vēlas bērnu barot ar 
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krūti. Šajā gadījumā noteikumi Eiropas Parlamenta amatpersonām attiecībā uz 
darbalaika piemērošanu sakarā ar zīdīšanu tiek analogi piemēroti arī NVE. 

 
3. Ja NVE darba devēja valsts tiesību akti piešėir garāku grūtniecības atvaĜinājumu, 

norīkojumu pārtrauc uz laiku, par kādu tiek pārsniegts Eiropas Parlamenta piešėirtais 
laikposms. 

 
 Laikposmu, kas ir vienāds ar pārtraukšanas laikposmu, pievieno norīkojuma beigās, ja 

tas ir Eiropas Parlamenta interesēs. 
 
4. NVE var lūgt norīkojuma laikposma pārtraukšanu uz visu grūtniecības atvaĜinājuma 

laiku. Šajā gadījumā tiek piemērots 3. punkta otrais punkts. 
 
 

3. nodaĜa – Pabalsti un izdevumi 
 
 
15. pants – Uzturēšanās pabalsti 
 
1. NVE ir tiesības saĦemt komandējuma dienas naudu 122,98 eiro apmērā visu 

norīkojuma laiku, ja viĦa darba devējs nelemj savādāk. Tomēr, ja attālums starp 
dzīvesvietu, kas ir noteikts saskaĦā ar 16. pantu, un norīkojuma vietu ir 150 km vai 
mazāks, komandējuma dienas nauda ir 25%, tātad tā sastāda 30,75 eiro. 

 
 Neskarot zemāk minētā 4. punkta noteikumus, komandējuma dienas naudu izmaksā 

katru mēnesi ar pēcapmaksu. 
 
2. Ja NVE nav saĦēmis pārcelšanās izdevumus, izmaksā papildu mēneša pabalstu, kā 

norādīts šajā tabulā: 
 

Attālums starp 
dzīvesvietu un 
norīkojuma vietu (km) 

Summa eiro 

0 – 150     0 

> 150   79.05 

> 300 140.52 

> 500 228.37 

> 800 368.90 

> 1 300 579.70 

> 2 000 693.90 

 
 Šo pabalstu izmaksā ar pēcmaksu.  
 
3. Komandējuma dienas naudas izmaksā par komandējuma laiku, gadskārtējo 

atvaĜinājumu, īpašajiem atvaĜinājumiem un Eiropas Parlamenta piešėirtajām 
brīvdienām.  

 



 

PE422.581/BUR  DV\785596LV.doc 

4. Kad NVE uzsāk savu darbu norīkojumā, viĦš saĦem avansu, kas ir vienāds ar 75 dienu 
komandējuma dienas naudas summu, vienlaicīgi zaudējot tiesības saĦemt šādu pabalstu 
attiecīgajā laikposmā. Ja norīkojums Eiropas Parlamentā beidzas pirms laikposma 
beigām, kas Ħemts vērā, lai aprēėinātu avansa summu, NVE pienākums ir atdot šā 
laikposma atlikušajai daĜai atbilstīgu summu. 

 
5. NVE ir jābrīdina Personāla ăenerāldirektorāta attiecīgais departaments par visiem 

analogiem pabalstiem, ko viĦš saĦem no citurienes. Šī summa tiek atrēėināta no Eiropas 
Parlamenta saskaĦā ar 1. punktu izmaksātajiem pabalstiem. 

 
6. Dienas un ikmēneša pabalstus koriăē katru gadu bez atpakaĜejoša spēka, pamatojoties 

uz Briselē un Luksemburgā strādājošo Kopienas ierēdĦu pamatalgu piemērošanu. 
 
 
16. pants - Dzīvesvieta 
 
1. Šajos noteikumos dzīvesvieta ir vieta, kur NVE ir pildījis savus darba devēja norādītos 

pienākumus tieši pirms norīkojuma. Norīkojuma vieta ir tur, kur ir Eiropas Parlamenta 
departaments, uz kuru norīkots NVE. Abas vietas tiek minētas 1. panta 5. punktā 
minētajā vēstuĜu apmaiĦā. 

 
2. Ja valsts eksperts norīkojumā ir kā NVE un ir jau norīkojumā sava darba devēja vārdā 

vietā, izĦemot to, kurā ir darba devēja galvenais birojs, dzīvesvieta ir viena no divām 
atkarībā no tā, kura tuvāka norīkojuma vietai. 

 
3. Par dzīvesvietu uzskata norīkojuma vietu, ja: 
 

(a) trīs gadu laikposmā, kas beidzas sešus mēnešus pirms norīkojuma, NVE ir 
dzīvojis vai veicis savas galvenās profesionālās darbības 150 km vai mazākā 
attālumā no norīkojuma vietas; vai 

 
(b) Eiropas Parlamenta lūguma par norīkojumu laikā norīkojuma vieta ir dzīvesvieta 

NVE dzīvesbiedram vai pastāvīgajam partnerim, gadījumā, ja NVE ir stājies 
partnerattiecībās, kas nav laulība un kuras atzīst valsts atbildīgās iestādes, vai 
kādam no viĦa apgādībā esošajiem bērniem; tādēĜ dzīvesvieta 150 km vai mazākā 
attālumā no norīkojuma vietas jāuzskata par norīkojuma vietu. 

 
4. Šā panta piemērošanas nolūkā neĦem vērā apstākĜus, kas rodas NVE tāda darba 

rezultātā, ko veic valsts, izĦemot norīkojuma vietas valsts vai starptautiskās 
organizācijas labā. 

 
 
17. pants – CeĜa izdevumi 
 
1. NVE, kura dzīvesvieta ir vairāk par 150 km attālumā no norīkojuma vietas, ir tiesīgs 

saĦemt ceĜa izdevumu atlīdzību, ja tos nesedz darba devējs: 
 

(a) pašam/-ai: 
 

i) no dzīvesvietas līdz norīkojuma vietai norīkojuma laikposma sākumā, 
ii) no norīkojuma vietas līdz dzīvesvietai norīkojuma laikposma beigās; 
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(b) dzīvesbiedram vai pastāvīgajam partnerim, gadījumā, ja NVE ir stājies 

partnerattiecībās, kas nav laulība, kuras atzīst valsts atbildīgās iestādes, un 
apgādībā esošajiem bērniem, ja šīs personas dzīvo kopā ar NVE, un ja pārcelšanās 
izdevumus atmaksā Eiropas Parlaments saskaĦā ar 18. pantu, 

 
i) norīkojuma sākumā, pārceĜoties no dzīvesvietas uz norīkojuma vietu, 
ii) norīkojuma beigās, pārceĜoties no norīkojuma vietas uz dzīvesvietu. 

 
2. Ja vien šis brauciens nenotiek ar gaisa transportu, summu atmaksā pēc tādas vienotas 

likmes bez piemaksām, kas nepārsniedz brauciena ar otrās klases vilcienu izmaksas. Tas 
pats attiecas uz braucienu, izmantojot automobili.  

 
 Braucienu ar lidmašīnu atmaksā līdz biĜetes par pazeminātu cenu faktiskajām izmaksām 

(PEX vai APEX), uzrādot biĜetes un iekāpšanas kartes ; šis brauciens tiek atmaksāts 
vienīgi tad, ja brauciens ar vilcienu pārsniedz 500 km vai ja standarta maršruts iekĜauj 
jūras šėērsošanu. 

 
3. Atkāpjoties no 1. punkta, NVE, kuri pierāda, ka viĦi ir mainījuši vietu, kurā viĦi veiks 

savu profesionālo darbību pēc norīkojuma, ir tiesīgi saĦemt uz šo vietu veiktā ceĜojuma 
izdevumu atmaksājumu iepriekš norādītajā apmērā. Atmaksājumā nevar iekĜaut 
maksājuma summu, kas lielāka par to, kuru NVE ir tiesīgs saĦemt atgriešanās uz 
dzīvesvietu gadījumā. 

 
4. Ja NVE ir veicis pārvākšanos no savas dzīvesvietas uz norīkojuma vietu, viĦš ir tiesīgs 

katru gadu saĦemt vienotas likmes maksājumu, kas vienāds ar izmaksām, kādas rodas 
braucienā no viĦa norīkojuma vietas uz dzīvesvietu viĦam, viĦa dzīvesbiedram vai 
pastāvīgajam partnerim, gadījumā, ja NVE ir stājies ne laulību partnerībā, ko atzīst 
valsts atbildīgās iestādes, un viĦa apgādībā esošajiem bērniem, pamatojoties uz Eiropas 
Parlamenta noteikumiem. 

 
18. pants – Pārcelšanās izdevumi 
 
1. Ja vien nepiemēro 16. panta 4. punktu, NVE var pārvietot savus personiskās lietošanas 

priekšmetus no dzīvesvietas uz norīkojuma vietu uz Eiropas Parlamenta rēėina pēc tā 
sākotnējās atĜaujas iegūšanas atbilstīgi pārcelšanās izmaksu atmaksāšanas laikā spēkā 
esošajiem noteikumiem ar nosacījumu, ka tiek izpildīti šādi nosacījumi: 

 
(a) norīkojuma sākotnējam laikposmam jābūt diviem gadiem; 

 
(b) NVE dzīvesvietai jābūt 100 km vai lielākā attālumā no norīkojuma vietas; 

 
(c) pārcelšanās jāpabeidz sešu mēnešu laikā, sākot ar norīkojuma sākuma datumu; 

 
(d) atĜauju jālūdz vismaz divus mēnešus pirms iecerētā pārcelšanās datuma; 

 
(e) pārcelšanās izmaksas neatmaksā darba devējs; gadījumā, ja darba devējs izmaksas 

daĜēji atmaksā, attiecīgā summa tiek atskaitīta no Eiropas Parlamenta 
atmaksājuma; 
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(f) NVE jānosūta tāmju, kvīšu un faktūrrēėinu oriăināli Eiropas Parlamentam un 
apliecinošs dokuments no NVE darba devēja, kurā apstiprināts, ka darba devējs 
nesedz pārcelšanās izmaksas vai norādot izdevumu daĜu, kuru tas nosegs. 

 
2. SaskaĦā ar 3. un 4. punktu, ja pārcelšanās uz norīkojuma vietu radītās izmaksas ir sedzis 

Eiropas Parlaments, NVE norīkojuma beigās pēc sākotnējas atĜaujas ir tiesīgs saĦemt 
pārcelšanās izdevumu no norīkojuma vietas uz dzīvesvietu atmaksājumu atbilstīgi 
pārcelšanās izmaksu atmaksāšanas laikā spēkā esošajiem iekšējiem noteikumiem, un 
ievērojot iepriekš minētā 1. punkta d), e), un f) apakšpunktā izklāstītos nosacījumus un 
ar noteikumu, ka pārcelšanās notiek starp trešo mēnesi pirms norīkojuma beigām un 
sesto mēnesi pēc norīkojuma beigām 

 
3. NVE, kura norīkojums ir izbeigts pēc viĦa vai darba devēja lūguma divu gadu laikā no 

norīkojuma sākuma, nav tiesīgs saĦemt pārcelšanās izmaksu uz dzīvesvietu 
atmaksājumu. 

 
4. Ja NVE pierāda, ka vieta, kur viĦš veiks savu profesionālo darbību pēc norīkojuma 

beigām, mainīsies, pārcelšanās izmaksas uz šo jauno vietu var tikt atmaksātas, bet tikai 
līdz summai, kas būtu maksāta pārdzelšanās uz dzīvesvietu gadījumā. 

 
 
19. pants – Komandējumi un komandējumu izmaksas 
 
1. NVE var nosūtīt komandējumā saskaĦā ar 5. pantu. 
 
2. Komandējuma izmaksas atmaksā saskaĦā ar Eiropas Parlamentā spēkā esošajiem 

attiecīgajiem noteikumiem. 
 
 
20. pants - Apmācība 
 
NVE ir tiesīgs apmeklēt Eiropas Parlamenta rīkotus apmācību kursus, ja tas ir Eiropas 
Parlamenta interesēs. Ir jāĦem vērā NVE pamatotās intereses, īpaši viĦa profesionālā karjera pēc 
norīkojuma, kad tiek pieĦemts lēmums par atĜauju apmeklēt kursus. 
 
 
21. pants – Administratīvie noteikumi 
 
NVE ierodas attiecīgajā Personāla ăenerāldirektorāta departamentā norīkojuma pirmajā dienā, lai 
nokārtotu nepieciešamās administratīvās formalitātes. Darbu uzsāk pirmajā vai sešpadsmitajā 
mēneša dienā. 
 
 

4. nodaĜa – Mācību apmeklējums 
 
 
22. pants – Darbības joma un vispārīgie noteikumi 
 
1. Eiropas Parlaments savos departamentos var uzĦemt dalībvalstu, EEZ, pievienošanās 

kandidātvalstu un trešo valstu valsts pārvaldes norīkotās amatpersonas uz neilgu mācību 
apmeklējumu. 
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2. Šis norīkojums tiek veikts vēstuĜu apmaiĦas veidā starp Eiropas Parlamenta 

ăenerālsekretāru un attiecīgo valsts pārvaldes iestādi.  
 
3. Norīkojuma ilgums ir viens mēnesis, un nav iespējami nekādi izĦēmumi. 
 
4. Šā panta nozīmē uz Eiropas Parlamentu norīkotajai valsts amatpersonai ir tiesības sava 

norīkojuma laikā saĦemt komandējuma dienas naudu 122,98 eiro apmērā, ja attālums 
starp dzīvesvietu, kas ir noteikts saskaĦā ar 16. pantu, un norīkojuma vietu ir vairāk par 
150 km un 30,75 eiro, ja šis attālums ir mazāks par 150 km. 

 Šos pabalstus izmaksā par komandējuma laiku, gadskārtējo atvaĜinājumu, īpašajiem 
atvaĜinājumiem un Eiropas Parlamenta piešėirtajām brīvdienām. Tas tiek izmaksāts 
avansā norīkojuma sākumā. 

 
5. Šo noteikumu 1. pants, 4. pants, 5. panta 2. punkta pirmais apakšpunkts, 4. un 6. punkts, 

6. pants, 7. pants, 9. panta 2. punkts 10. panta 1. punkts 11. panta 1. punkts, 12. pants, 
13. pants, 16. pants, 17. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 2. un 3. punkts 19. pants un 
21. pants valsts norīkotajām amatpersonām šā panta nozīmē tiek piemērots pēc 
analoăijas. 

 
 
 


