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RĪCĪBAS KODEKSS PAR INVALĪDU NODARBINĀŠANU 

 
2005. GADA 22. JŪNIJA  
PREZIDIJA LĒMUMS 

 
 
Eiropas Parlamenta PREZIDIJS, 

 
- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 13. pantu, 
 
- ņemot vērā Civildienesta noteikumu 1.d pantu, 
 
- ņemot vērā direktīvu, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 

nodarbinātību un profesiju1, 
 
- ņemot vērā pastāvošo Rīcības kodeksu par invalīdu nodarbināšanu, ko Parlamenta 

Prezidijs pieņēma 2000. gada janvārī2, 
 
- ņemot vērā Komisijas 2003. gada 25. novembra lēmumu attiecībā uz Rīcības kodeksa par 

invalīdu nodarbināšanu pārskatīšanu, 
 
tā kā: 
 
(1) Komisijas Apspriežu dokumentā par invalīdu darba apstākļiem un viņiem piedāvātajām 

karjeras perspektīvām3 norādīts, ka „aktīvāk un iesaistot arvien vairāk invalīdu, jānotiek 
Rīcības kodeksa piemērošanai, novērtēšanai un uzraudzībai”; 

 
(2) Nodarbinātības pamatnostādnēs 2000. gadam, ko Eiropadome pieņēma 1999. gada 

10. un 11. decembrī Helsinkos, ir uzsvērta nepieciešamība atbalstīt sociālajai integrācijai 
labvēlīgu darba tirgu, izveidojot tādu saskaņotu politikas virzienu kopumu, kuru mērķis ir 
novērst atsevišķu grupu, piemēram, invalīdu diskrimināciju; 

 
(3) Padomes direktīva, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 

nodarbinātību un profesiju un Nodarbinātības pamatnostādnes 2000. gadam neattiecas uz 
Kopienas iestādēm, un Komisija ir paziņojusi, ka ar šo reformu tā „radīs savam 
personālam aizsardzības iespējas un līmeņus, kas ir vismaz līdzvērtīgi dalībvalstīs spēkā 
esošajiem”; 

 
(4) Eiropas Parlaments 2005. gada 9. marta rezolūcijā par 2006. gada budžeta procedūras 

pamatnostādnēm un par Eiropas Parlamenta provizoriskās tāmes projektu4 aicina iestādes 
līdz 2005. gada 1. septembrim sniegt pārskatu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
jauno Civildienesta noteikumu radītajām iespējām, lai novērstu šķēršļus vienlīdzīgai 
attieksmei, kā noteikts EK līguma 13. pantā; 

 
 
PIEŅEM ŠĀDU RĪCĪBAS KODEKSU. 
 
                                                 
1 2000/78/CE 
2 PE 282.903/BUR 
3 SEC(2000)2084/4 
4 A6-0043/2005, 9. punkts 



1. pants. Ievads 
 
Eiropas Savienības iestādes apņemas nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ieņemt amatu Eiropas 
civildienestā. Civildienests, kurā pārstāvēta visa tās kopienas daudzveidība, kurai tas kalpo, var 
nodrošināt augstāku Eiropas pilsoņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kaut gan vienlīdzību 
uzskata par objektīvu vērtību, jebkurai organizācija, kas sevi dēvē par progresīvu un uz nākotni 
orientētu, ir jācenšas optimizēt tās personāla darbā pieņemšanas bāzes optimālu izmantojumu, 
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas ieņemt amatu. 
 
Eiropas statistika atklāj, ka invalīdi darbaspējīgā vecumā ir pārāk maz nodarbināti. Eiropas 
Savienības iestādes īsteno politiku, kas paredz atbalstīt daudzveidīgu un kvalificētu darbaspēku, 
tā ir vērsta uz to, lai uzlabotu invalīdu iespējas ieņemt amatu, lai paaugstinātu viņu 
nodarbinātības līmeni, lai novērstu diskrimināciju darba vietā un lai veicinātu tādu 
uzņēmējdarbības kultūru, kas ir balstīta uz taisnīgu rīcību un godīgu attieksmi darba vietā. 
 
Īstenojot šādu politiku, ir jāņem vērā Komisijas paziņojums ”Par Eiropu bez šķēršļiem 
invalīdiem”5. Jāpiemēro arī princips „izstrāde visiem”. Šis princips ir salīdzinoši jauna pieeja, 
kas paredz izstrādāt, attīstīt un pārdot tādas galvenās preces, pakalpojumus, sistēmas vai vides, 
kas atbilst pēc iespējas plašākam lietotāju lokam. Ja plānojot, izstrādājot un pielāgojot vidi 
nepiemēro šo principu „izstrāde visiem” un neņem vērā visu personu vajadzības, atsevišķas 
personas var nevajadzīgi nonākt atkarībā vai tikt sociāli atstumtas. 
 
Šī RĪCĪBAS KODEKSA mērķis ir skaidrot Eiropas Savienības iestāžu politiku invalīdu 
nodarbinātības jomā un rūpēties, lai visi Eiropas Savienības iestāžu darbinieki pildītu 
normatīvajos aktos un viņu darbības noteikumos paredzētos pienākumus saskaņā ar labāko 
praksi iespēju vienlīdzības jomā.  Šī mērķa sasniegšanai, ja nepieciešams, visi ģenerāldirektorāti 
un dienesti no jauna piešķir atbilstīgus līdzekļus, lai nodrošinātu Rīcības kodeksa efektīvu 
īstenošanu. 
 
VISPĀRĒJĀ DEKLARĀCIJA6 
 
Eiropas Savienības iestādes apņemas veicināt vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no dzimuma, 
rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, reliģijas, 
pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, piederības nacionālajai minoritātei, materiālā 
stāvokļa, dzimšanas, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas, pieņemot tādus 
noteikumus, politiku, darbības un darbavietas iekšējās kārtības noteikumus, kas veicina to, lai 
visus darbiniekus atzīst par vērtīgiem, ciena un lai tie var pilnvērtīgi attīstīt savas spējas un 
turpināt savu izvēlēto karjeru. Viņiem ir tiesības uz tādu darba vidi bez diskriminācijas un 
uzmākšanās, kurā visi dalības šķēršļi ir identificēti un novērsti. Šie principi palīdz Eiropas 
Savienības iestādēm piesaistīt un noturēt viskvalificētāko darbaspēku, lai sniegtu Eiropas 
pilsoņiem augstas kvalitātes pakalpojumus. 
 
Lai panāktu atbilstību šim standartam, Civildienesta noteikumu 1.d panta 4. punktā ir iekļauti 
šādi nosacījumi7: 
 

                                                 
5 COM(2000) 284 galīgais, 12.5.2000. 
6 Diskriminācijas iemesli, kas norādīti šajā vispārējā deklarācijā, ir tie paši, kuri ir iekļauti pašreizējos Civildienesta noteikumos, kas stājās spēkā 

2004. gada 1. maijā. 
7 Skatīt Civildienesta noteikumu 1.d pantu : „Visas atsauces šajos Civildienesta noteikumos uz vīriešu dzimuma personu uzskatāma par atsauci 

uz sieviešu dzimuma personu un otrādi, ja vien kontekstā nav skaidri norādīts citādi”. Šis kodekss ir rakstīts izmantojot dzimumneitrālu 
izteiksmi, savukārt šī izteiksmes forma nav izmantota citātos no Civildienesta noteikumiem. 

 



„...persona ir invalīds, ja tai ir fiziski vai garīgi traucējumi, kas ir vai varētu būt pastāvīgi. 
Traucējumus nosaka saskaņā ar 33. pantā noteikto kārtību. 
Invalīds atbilst 28. panta e) daļā noteiktajiem nosacījumiem, ja viņš var veikt darba būtiskās 
funkcijas, ja ir veikta darbavietas saprātīga izveidošana. 
"Saprātīga darbavietas izveidošana" attiecībā uz darba būtiskajām funkcijām nozīmē atbilstīgus 
pasākumus nepieciešamības gadījumā, lai invalīds varētu dabūt darbu, strādāt vai gūt 
paaugstinājumu darbā, vai gūt profesionālo izglītību, ja vien šādi pasākumi neuzliek 
neproporcionālu slogu darba devējam.” 
 
 
2. pants. Kodeksa darbības joma 
 
Invalīdi nav tikai tās personas, kuru invaliditāte ir acīmredzama. Bieži invaliditāte nav izteikta, 
bet tomēr tā rada nepieciešamību pēc dažiem pielāgojumiem. Ir atzīts, ka viena un tā pati 
invaliditāte var būt dažāda smaguma, ietekmēt indivīdu citādā mērā atšķirīgos laika posmos, un 
ka invaliditāte var būt arī pārejoša. 
 
Šis kodekss attiecas uz personām, kam darbā pieņemšanas procedūras laikā ir kāda invaliditāte, 
uz personām, kam invaliditāte atklājas pirmās nodarbinātības laikā, kā arī uz tām, kam 
invaliditāte atklājas turpmākās karjeras laikā. Eiropas Savienības iestādēm ir jāpiemērojas 
jebkuriem jaunajiem apstākļiem, saglabājot pozitīvu un labvēlīgu attieksmi. 
 
Kodeksa darbības jomā neietilpst tādas tēmas kā īpašais pabalsts, ko piešķir invalīdiem, vai 
īpašais budžets ierēdņu bērniem invalīdiem un ar to saistītie izglītības pabalsti. 
 
 
3. pants. Darba vietas pielāgojumi 
 
Eiropas Savienības iestāžu politikas mērķis ir nodrošināt saprātīgus pielāgojumus 
profesionālo pienākumu veikšanai, lai apmierinātu invalīdu un iestāžu vajadzības. Saskaņā 
ar šo kodeksu iestāde pierāda, ka veicamo pielāgojumu apjoms ir pārāk liels. 
 
Lielākajai daļai invalīdu amata pienākumu veikšanai nav nepieciešama palīdzība vai īpaši 
pielāgojumi. Tomēr vienu un to pašu darbu var paveikt dažādos veidos, sasniedzot to pašu 
rezultātu. Tādējādi noteikums par darbavietu pielāgojumiem, lai dotu iespēju darbiniekam labi 
tikt galā ar viņa pienākumiem, pilnībā atbilst veikuma principam. Lai garantētu un veicinātu 
piekļuves pielāgojumu īstenošanu, iestādēm jārūpējas, lai saskaņā ar principu „izstrāde visiem” 
apmierinātu vairāk nekā tikai labi zināmas pamatvajadzības, jo īpaši veidojot jaunas 
infrastruktūras.  
 
Direktīvā 2000/78/CE, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un 
profesiju, ir norādīts, ka darba devējs veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar konkrētās situācijas 
noteiktajām vajadzībām, lai invalīds varētu dabūt darbu, strādāt un tikt paaugstināts amatā, vai 
arī iegūt profesionālo izglītību, ja vien šie pasākumi neuzliek neproporcionālu slogu darba 
devējam. Šis ir arī Eiropas Savienības iestāžu darba pielāgojumu politikas pamats. 
 
Pielāgojumi jāpiemēro visām profesionālās darbības jomām, tostarp: 
 
• pieņemšanai darbā, atlasei un iecelšanai amatā, 
• karjeras attīstībai, 
• mācībām, 
• paaugstināšanai amatā, pārcelšanai citā amatā vai citām priekšrocībām, 



• sociālajām attiecībām iestādēs. 
 
Pielāgojumi var ietvert darba vietas maiņu un: 
 
• pienākumu maiņu, 
• iekārtu iegādi vai pārveidi, 
• elastīgu darba organizāciju. 
 
Nepieciešamos pielāgojumus nosaka saskaņā ar attiecīgajā indivīda vajadzībām, un parasti tie 
tiek īstenoti. Ja vajadzīgi nesamērīga apjoma pielāgojumi, Eiropas Savienības iestādes var 
invalīdu darbā nepieņemt. Lai novērtētu, kas ir Eiropas Savienības iestādēm nesamērīgs apjoms, 
jābalstās uz stingriem noteikumiem, kuri vēl jāizstrādā, un tas jāveic, neierobežojot tiesības uz 
pārsūdzību administratīvā kārtā. 
 
 
4. pants. Pieņemšana darbā 
 
Eiropas Savienības iestāžu īstenotā politika ietver iespēju vienlīdzību un personāla atlasi saskaņā 
ar veikumu, rīkojot taisnīgu un visiem pieejamu konkursu. Darbā pieņemšanas procedūras un 
atlases organizē tā, lai nepazeminātu iespējas kandidātiem ar invaliditāti. Invalīdi arī tiek 
iedrošināti pieteikt kandidatūru, paziņojumā par brīvajām darba vietām sniedzot skaidru atsauci 
uz vienlīdzīgu iespēju politiku, un paziņojumus par gaidāmo konkursu izplatot specializētajos 
izdevumos, kā arī ar tādu organizāciju kā Eiropas Invalīdu forums, kas pārstāv ES dalībvalstu 
invalīdu NVO grupas un ar Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūras palīdzību. Pozitīvi 
pasākumi arī jāturpina, pieņemot darbā administratīvos stažierus, kā arī attiecībā uz aizvietotāju 
un pagaidu darbinieku līgumiem. 
 
 
Veicot darbā pieņemšanas procedūru ievēro: 
 
- sludinājumos preses izdevumos par konkursu norāda iestāžu apņemšanos ievērot 
iespēju vienlīdzības principu attiecībā uz visiem kandidātiem; 
 
- kandidātu rokasgrāmatā, kas pieejama Oficiālajā Vēstnesī ar paziņojumu par konkursu, 
iekļauj tieši kandidātiem ar invaliditāti veltītu punktu ar norādi uz RĪCĪBAS KODEKSU. 
 
- kandidātus ar invaliditāti aicina kandidāta pieteikuma veidlapā norādīt, kādi 
pielāgojumi tiem ir nepieciešami, lai piedalītos pārbaudījumos vienlīdzīgos apstākļos ar pārējiem 
kandidātiem, un tiek darīts viss, lai samērīgus lūgumus izpildītu. 
 
- ja kāds invalīds piedalās konkursā vai intervijā, atlases komisijas sekretariāts tās 
priekšsēdētāja vadībā rūpējas par to, lai nodrošinātu atbilstīgus pielāgojumus šīs personas 
uzņemšanai un lai sagādātu tai nepieciešamo palīdzību (piemēram, piekļuvi ēkai, speciālas 
iekārtas, pārbaudījumam paredzētā laika pagarinājumu). 
 
- konkursa atlases komisijas locekļiem paredzētajās mācībās, iekļauj moduli, kurā informē 
par invaliditāti un informē par šī Rīcības kodeksa saturu.  
 
- izveido tīmekļa vietni, kas atbilst pašām jaunākajām mūsdienu piekļuves prasībām, radot 
iespēju to izmantot visplašākajam apmeklētāju lokam. 
 
 



5. pants. Karjera 
 
No brīža, kad kandidāts ir iekļauts rezerves sarakstā, viņš var izmantot speciālistu padomus par 
to, kā tikt pieņemtam darbā. Eiropas Parlamenta Personāla ģenerāldirektorāts un EPSO pastāvīgi 
uzskaita, cik kandidātu ar invaliditāti piedalās konkursos, cik kandidātu veiksmīgi tos iztur un 
cik no viņiem tiek pieņemti darbā. 
 
Ierēdņiem ar invaliditāti, kuri ir pieņemti darbā, ir tiesības pilnvērtīgi attīstīt savas spējas. 
Jāizvairās ierēdņiem ar invaliditāti visas viņu karjeras laikā tīši vai netīši izvirzīt prasības, kas 
nav saistītas ar viņu darbu un diskriminē invalīdus. 
 
- Pirmā nodarbinātība un stažēšanās. Iestāde, kas ir kompetenta iecelt amatā, 
sadarbojoties ar medicīnas dienestiem un/vai ar Personāla ģenerāldirektorāta Iespēju vienlīdzības 
dienestu, nodrošina to, lai rezerves sarakstā iekļautajiem konkursu laureātiem ar invaliditāti 
piedāvātu viņiem atbilstošus amatus. Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem visiem konkursa 
laureātiem ir jāiziet medicīniskā pārbaude, kurā nosaka, vai viņi ir spējīgi veikt savu darbu. 
Ieceļot amatā invalīdu vai arī nosakot viņa spēju turpmāk veikt savus pienākumus, ir jāizvairās 
no jebkādas diskriminācijas invaliditātes dēļ. Neskarot saistības veikt samērīgus pielāgojumus un 
ņemt vērā invaliditātes veidu mērķis ir rūpēties par to, lai šīs personas kvalifikācija atbilstu 
attiecīgajam amatam, un pārbaudīt, vai persona spēj veikt šī darba pamatpienākumus. Ja 
stažēšanās laikā atklājas, ka amatu, kurā iecelts laureāts, nav iespējams veikt ar viņam piemītošo 
invaliditāti, jāizvērtē mobilitātes iespēja. 
 
- Profesionālā orientācija. Dienests, kas nodarbojas ar profesionālo orientāciju un 
karjeras ieteikumiem, var dot lielu ieguldījumu, darbiniekiem ar invaliditāti sniedzot padomus 
par viņu karjeras organizēšanu; šī dienesta personālam rīko atbilstošu apmācību. Pareizākais 
risinājums būtu pieņemt darbā specializētu padomdevēju profesionālās orientācijas un 
rehabilitācijas jomā, kurš nepieciešamības gadījumā sadarbotos ar pārējiem dienestiem. 
 
- Karjeras attīstība. Tiek darīts viss, lai darbiniekiem ar invaliditāti būtu tādas pašas 
iespējas kā pārējiem bagātināt savu pieredzi un virzīties uz priekšu karjerā, izmantojot iestāžu 
sniegtās mobilitātes iespējas. Virzība karjerā var nozīmēt citu amatu pielāgošanu, lai darbinieki 
ar invaliditāti ieņemt citu vai augstāku amatu un lai viņi varētu veidot jaunas prasmes. 
 
- Mācības. Darbiniekiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības uz mācībām kā pārējiem 
darbiniekiem. Jaunu prasmju un zināšanu apguve ir priekšnoteikums, lai notiktu ierēdņa karjeras 
attīstība. Tiek darīts viss, lai darbinieki ar invaliditāti varētu piedalīties kursos un iesaistīties 
mācību programmās, kuras organizē attiecīgā iestāde. Ja šajā iestādē kāds mācību kurss nav 
pieejams vai tas ir neatbilstošs, jāveic samērīgi pasākumi, lai to nodrošinātu ārpus šīs iestādes. 
 
- Personāla novērtēšana un pakāpes paaugstināšana. Personas, kas novērtē personālu, 
kā arī pakāpes paaugstināšanas komitejas nedrīkst izmantot invaliditāti par ieganstu, lai atkāptos 
no parastajiem objektīvajiem kritērijiem, kurus izmanto, vērtējot ierēdņu veikumu. 
 
- Darbinieku saglabāšanas pasākumi. Ja kāds darbinieks iegūst invaliditāti vai arī ja 
kāda darbinieka invaliditāte kļūst smagāka, Eiropas Savienības iestādes veic pasākumus, lai 
ieinteresētā persona varētu turpmāk pildīt savus pienākumus. Saskaņojot ar attiecīgo personu, 
paredz pielāgojumus, tostarp amata pārstrukturēšanu, pārkvalifikāciju, vai pārcelšanu citā 
piemērotā amatā, lai veicinātu personas palikšanu darbā. Ja nepieciešams, šos pielāgojumus 
vēlāk var pārskatīt. Ja ir nolemts, ka atbilstošus pielāgojumus nav iespējams veikt un cits 
piemērots amats nav pieejams, var apsvērt iespēju pensionēties medicīnisku apsvērumu dēļ, to 
stingri saskaņojot ar ieinteresēto personu. 



6. pants. Darba vide 
 
Iestādes rūpējas par to, lai tiktu veikti visi samērīgie pasākumi to fizisko vai tehnisko šķēršļu 
novēršanai, kas varētu traucēt darbiniekiem ar invaliditāti. 
 
- Ēkas. Visām jaunajām celtnēm, kuras paredzētas iestāžu darbinieku izvietošanai, jāatbilst 
valsts un pašvaldību tiesību aktiem, par invalīdu iespējām piekļūt publiskajām iestādēm un 
izmantot tās, lai nodrošinātu pilnīgu pārvietošanās brīvību. Ēkas, kuras nav piemērotas piekļuves 
ziņā vai kurām būtu nepieciešami nesamērīga apjoma pielāgojumi, ir pakāpeniski un izmantojot 
pieejamos budžeta līdzekļus, jāuzlabo vai jāatstāj. Gaidot, kamēr iestādes pieņems pārskatītos 
savu ēku pielāgošanas kritērijus, piemēro principus, kas norādīti Komisijas publicētā dokumenta 
„Paraugēka” (« Immeuble-type ») jaunākajā versijā. Iestādes veic visus samērīgos pasākumus, 
lai invalīdiem nodrošinātu viņu īpašajām vajadzībām atbilstošus birojus un lai nepieciešamības 
gadījumā viņiem nodrošinātu automašīnu stāvvietu. Drošības līdzekļi jāpielāgo vajadzībām, 
kādas ir visiem ierēdņiem ar invaliditāti. Vienība, kas atbild par profilaksi un labklājību darba 
vietā, turpina regulāri pārbaudīt ēku stāvokli, lai noteiktu kādi uzlabojumi ir nepieciešami. 
 
- Biroju iekārtojums. Jārūpējas par to, lai biroju iekārtojums atbilstu personām ar īpašām 
vajadzībām. Eiropas Parlaments norīko speciālistu, kas katru reizi, kad darbā stājas jauni 
darbinieki ar invaliditāti un kāds no viņiem maina biroju, veic biroja iekārtu ergonomisko 
novērtējumu. 
 
Šis speciālists regulāri apseko visus birojus, kur strādā darbinieki ar invaliditāti, iesaka 
nepieciešamos pielāgojumus, kā arī informē Personāla ģenerāldirektorātu un invaliditātes 
starpdienestu grupu par izdarītajiem secinājumiem. 
 
Lai veiktu samērīgus pielāgojumus vides pieejamības nodrošināšanai, jāveic īpaši tehniski 
pasākumi. Ir būtiski, lai informātikas līdzekļus, ieskaitot iekštīklu, lietojumprogrammas un datu 
bāzes veidotu, ievērojot principu „izstrāde visiem”, kā arī pamatnostādnes par piekļuvi. 
Informācijai un elektroniskajiem datiem jābūt pieejamiem piemērotā formātā. Piemērotu rīku 
iegāde un personāla sagatavošana ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem. 
 
Ierēdņus ar invaliditāti aptaujā par to, kādi līdzekļi vai speciālās mēbeles varētu uzlabot viņu 
darba ražīgumu un pienākumu izpildes efektivitāti. Iestādes pieņem visus saprātīgus materiālu 
piegādes lūgumus. 
 
- Sanāksmes, u.c.: jārūpējas, lai invalīdi varētu pilnvērtīgi piedalīties sanāksmēs un citos 
forumos, izvairoties no komunikācijas palīglīdzekļu vai citu nepiemērotu plašsaziņas līdzekļu 
lietošanas, kā arī jānodrošina, lai izmantojamie materiāli būtu piemērotā formātā. 
 
- Elastīgi darba apstākļi: iespēju robežās piemēro elastīgus darba apstākļus, lai 
apmierinātu gan iestādes darba prasības, gan īpašās vajadzības, kādas ir ierēdnim ar invaliditāti. 
Šeit ir doti daži piemēri: 
 
-elastīgs darba laiks, ņemot vērā grūtības, kādas dažiem invalīdiem ir jāpārvar ierodoties darba 
vietā un dodoties no tās prom ar sabiedrisko transportu; 
-īsas pauzes tiem, kam regulāri jālieto zāles vai jāatpūšas; 
-nepilns darba laiks; tāldarbs, kam atbilstošu tehnisko aprīkojumu nodrošina darba devējs. 
 
 
 
 



7. pants. Informācija un izpratnes veicināšana 
 
Šo RĪCĪBAS KODEKSU visa personāla rīcībā nodod Iespēju vienlīdzības dienests un 
ģenerāldirektorātu cilvēkresursu vienības. Tas ir pieejams visās valodās tīmekļa vietnē 
EUROPA, iestāžu, to biroju un aģentūru iekštīklos, kā arī nodots visiem darbiniekiem, kuru 
darbs ir saistīts ar cilvēkresursu pārvaldi un ar vidējā un augstākā līmeņa vadošo darbinieku 
pārvaldi. Iespēju robežās iestādes nodrošina to, lai dažādas personu ar invaliditāti grupas varētu 
piekļūt informācijas un dokumentācijas centriem, ņemot vērā šo personu valodas un kultūras 
vajadzības. 
 
Mācību kursi, kuros padziļināti skaidro ar invaliditāti saistītas tēmas, ir paredzētas tām 
personām, kam ir īpaša saistība ar šo jautājumu  – darbiniekiem, kuri strādā ar cilvēkresursiem, 
vietējiem par profesionālo orientāciju atbildīgajiem darbiniekiem, attiecīgo vienību vadītājiem 
un konkursu atlases komisiju locekļiem.  
 
 
8. pants – Uzraudzība 
 
Ir svarīgi pastāvīgi uzraudzīt šī RĪCĪBAS KODEKSA īstenošanas rezultātus, lai visos līmeņos 
nodrošinātu labākus piemērošanas noteikumus, pieņemot ierēdņus darbā un visā viņu karjeras 
laikā. Sūdzību gadījumā, ģenerāldirektorātiem jāpierāda, ka tie atbilst invalīdu prasībām. Iespēju 
vienlīdzības dienests un invaliditātes starpdienestu grupa pārrunā un nosaka mērķus, lai panāktu 
apstākļus bez šķēršļiem. 
 
Regulāri apkopo informāciju par invaliditāti, ģenerāldirektorātiem aptaujājot personāla locekļus, 
aicinot tos atklāt, vai viņi necieš no kādas invaliditātes. Par rezultātiem paziņo Personāla 
ģenerāldirektorātam. Šīs informācijas apkopošanas mērķis ir: 
 
- nodrošināt to, lai attiecīgos darbiniekus atbilstoši aptaujā; 
- novērst diskrimināciju un šķēršļus, kas liedz vienlīdzīgas iespējas darbiniekiem ar 

invaliditāti; 
- noteikt, kādi pielāgojumi ir nepieciešami, intervējot vai pieņemot darbā invalīdu; 
- augstu novērtēt visa personāla potenciālu un nodrošināt iespēju vienlīdzību karjeras 

attīstībā. 
 
Šos datus izmanto anonīmu statistikas pārskatu izveidei, kuru mērķis ir radīt iestādēm iespēju 
novērtēt, vai nediskriminācijas politika un šis kodekss atstāj labvēlīgu iespaidu un vai tie rada 
labvēlīgu augsni jaunām iniciatīvām. Stingri ir jāievēro regulas par datu aizsardzību, kura 
attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Kopienas iestādes8 noteikumi, kā arī tas, ka 
informācijas apkopošanas laikā savāktos datus nedrīkst izmantoti citiem mērķiem. Statistikas 
datus par darbiniekiem ar invaliditāti publicē. 
 
Invaliditātes starpdienestu grupa nodod Personāla ģenerāldirektorātam arī to informāciju par 
darba apstākļiem, piekļuvi, pieņemšanu darbā un karjeras attīstību, kuru tā saņem tieši no 
ģenerāldirektorātu darbiniekiem ar invaliditāti. 
 
Turklāt ir iespējams konfidenciāli vērsties pie Personāla ģenerāldirektorāta Iespēju vienlīdzības 
dienesta, lai paustu neapmierinātību par šī kodeksa īstenošanu Eiropas Parlamentā. Šie jautājumi 
dienestam jāizskata diskrēti, ievērojot nepieciešamo konfidencialitātes līmeni. 
                                                 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti  
(OV L8 12.1.2001., 1. lpp.). 
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