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EP nostājas projektu pēc Parlamenta un Padomes dienestu veiktās juridiski lingvistiskās 

pārbaudes izteikt šādi: 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(... gada...), 

ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu 

pasākumus Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā 
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EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 336. pantu, 

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar Civildienesta 

noteikumu komiteju, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Tiesas atzinumu1, 

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu2, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru3, 

tā kā: 

(1) Saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā būtu 

jāpieņem īpaši pagaidu pasākumi, ar kuriem atkāpjas no Eiropas Savienības 

Civildienesta noteikumiem ("Civildienesta noteikumi") un Eiropas Savienības pārējo 

darbinieku nodarbināšanas kārtības, kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, 

EOTK) Nr. 259/684. 

(2) Ņemot vērā Horvātijas lielumu un potenciāli iesaistīto personu skaitu, īpašajiem 

pagaidu pasākumiem vajadzētu būt spēkā ievērojami ilgu laikposmu. Šajā sakarā 

2018. gada 30. jūnijs tiek uzskatīts par vispiemērotāko beigu termiņu. 

(3) Ņemot vērā vajadzību paredzēto pieņemšanu darbā veikt iespējami drīz pēc 

pievienošanās, šī regula būtu jāpieņem pirms pievienošanās faktiskās dienas, 

                                                 
1 2012. gada 12. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). ... 
2 OV C ...... 
3  Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... 

lēmums. 
4  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.  

1. pants 

Ierēdņu pieņemšana darbā 

1. Neskarot Civildienesta noteikumu 4. panta otro un trešo daļu, 7. panta 1. punktu, 

27. pantu un 29. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, laikposmā no Horvātijas 

pievienošanās faktiskās dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam vakantajos amatos par 

ierēdņiem var iecelt Horvātijas pilsoņus, ievērojot paredzēto amata vietu skaitu un 

ņemot vērā budžeta apspriešanu. 

2. Šādus ierēdņus ieceļ amatā no pievienošanās faktiskās dienas un, izņemot augsta 

līmeņa amatpersonas (ģenerāldirektorus vai līdzvērtīgas AD 16 vai AD 15 pakāpes 

amatpersonas un direktorus vai līdzvērtīgas AD 15 vai AD 14 pakāpes 

amatpersonas), to veic konkursa kārtībā, pamatojoties uz kvalifikāciju vai 

pārbaudījumiem, vai abiem iepriekšminētajiem, ko organizē saskaņā ar Civildienesta 

noteikumu III pielikumu. 

2. pants 

Pagaidu darbinieku pieņemšana darbā 

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktu mutatis mutandis piemēro Horvātijas pilsoņu 

pieņemšanai darbā par pagaidu darbiniekiem. 

2. Šādus pagaidu darbiniekus pieņem darbā no pievienošanās faktiskās dienas. 

3. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 
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...  

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 


