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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 

treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 

dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 

sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 

daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 

apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti. 

 

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 

aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 

attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 

tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 

ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 

treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […]. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu 

pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā 

saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai 

(COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0377), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 336. pantu 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0216/2012), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– pēc apspriešanās ar Tiesu, 

– pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu, 

– ņemot vēra Padomes pārstāvja 2012. gada 31. oktobra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0359/2012), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Ar šo regulu, kā to ir ierosinājusi Komisija, saistībā ar Horvātijas pievienošanos ES ir 

paredzētas atkāpes no vispārīgajiem noteikumiem par Eiropas Savienības darbinieku 

pieņemšanu darbā. Tas ir nepieciešams, jo Civildienesta noteikumos iekļautās normas 

attiecībā uz ierēdņiem paredz, ka darbā pieņemšanas procedūrai jābūt pieejamai visiem 

Eiropas Savienības pilsoņiem neatkarīgi no valstspiederības. 

Parasti, kad valstis pievienojas Savienībai, darbā pieņemšanas procedūras uz laiku tiek 

pielāgotas tā, lai atļautu „pozitīvu diskrimināciju” par labu valstīm, kuras pievienojas, dodot 

tām iespēju bez nepamatotas kavēšanās būt pienācīgi pārstāvētām Eiropas Savienības iestāžu 

darbinieku vidū. 

Tā rīkojās, kad 2004. un 2007. gadā Savienībai pievienojās divpadsmit jaunas valstis, un 

Komisija tagad ierosina rīkoties tāpat attiecībā uz Horvātijas pilsoņiem. Ar ierosināto regulu 

atļauj līdz 2018. gadam noteiktus darbā pieņemšanas konkursus rezervēt Horvātijas 

pilsoņiem. Šis piecu gadu periods nešķiet pārmērīgs. 

Jo īpaši šie konkursi tiks organizēti, lai pieņemtu darbā nepieciešamo horvātu lingvistisko 

personālu (tulkotājus, mutiskos tulkus, redaktorus, korektorus un preses atašejus), kā arī 

vispusīgus administratorus un asistentus. Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) jau ir 

uzsācis dažus no šiem konkursiem. 

Horvātijas pilsoņus pieņems darbā, sākot no faktiskās pievienošanās dienas. Darbiniekiem no 

Horvātijas, kas nodarbināti pirms šīs dienas, vismaz pagaidām, būs līgumdarbinieku statuss. 

Šī regula ir tiešām jāpieņem steidzami, jo tai vajadzētu būt spēkā vismaz laikā, kad Horvātija 

pievienosies Eiropas Savienībai. Pretējā gadījumā jo īpaši apdraudēta būs darbinieku 

pieņemšana lingvistu amatos, ietekmējot iestāžu spēju darboties horvātu valodā, kura pēc 

Horvātijas pievienošanās būs viena no Savienības oficiālajām valodām. 

Tālab Komiteja ierosina, ka Parlamentam būtu jāpieņem Komisijas priekšlikums bez 

grozījumiem, ņemot vērā to, ka noteikumi ir skaidri un neapstrīdami un ka tie atbilst 

paraugam, kas izklāstīts iepriekšējos tiesību aktos, kurus pieņēma sakarā ar valstu 

pievienošanos 2004. un 2007. gadā. 
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PROCEDŪRA 
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