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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 298. pantu,

– ņemot vērā Regulu Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas 
kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību (Civildienesta noteikumus), un it īpaši tās 11. panta 
a) punktu un 12., 16. un 17. pantu1,

– ņemot vērā 2011. gada 10. maija rezolūciju par 2009. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu — ES aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli2,

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 15/2012 “Interešu konfliktu pārvaldība 
revīzijai atlasītajās ES aģentūrās”3,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2018. gada 29. jūnija lēmumu par ārējām darbībām un 
uzdevumiem un par profesionālo darbību pēc aiziešanas no Civildienesta 
(C(2018)4048),

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes (EBI) 2019. gada 17. septembra paziņojumu presei 
par Adam Farkas atkāpšanos no Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora amata, 
sākot ar 2020. gada 31. janvāri4,

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par EBI izpilddirektora Adam Farkas iecelšanu par 
Eiropas Finanšu tirgu asociācijas (AFME) izpilddirektoru (O-000031/2019 – B9-

1 OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.
2 OV L 250, 27.9.2011., 268. lpp.
3 https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_15/sr12_15_lv.pdf.
4 https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director.
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0054/2019) un Komisijas 2019. gada 24. oktobrī sniegtās atbildes1,

– ņemot vērā EBI priekšsēdētāja sniegtās atbildes uzklausīšanā, ko Ekonomikas un 
monetārā komiteja noturēja 2019. gada 4. novembrī,

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2010. gada 
23. augusta ziņojumu “Amata ieņemšana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā: 
paraugprakse interešu konflikta novēršanai”2,

– ņemot vērā Transparency International darba dokumentu 06/2010 “Virpuļdurvju 
parādības regulēšana”3,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda ieteikuma projektus pret Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (EFSA) iesniegtās sūdzības 775/2010/ANA izskatīšanā4,

– ņemot vērā Ombuda 2017. gada 13. jūnija vēstuli Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 
direktoram par ES Civildienesta noteikumu 16. panta īstenošanu5,

– ņemot vērā Ombuda 2017. gada 13. jūnija vēstuli EBI direktoram par ES Civildienesta 
noteikumu 16. panta īstenošanu6,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2019. gada 28. februāra ziņojumu par informācijas par 
bijušajiem augstākā līmeņa darbiniekiem publicēšanu, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots 
lobēšanas un interešu pārstāvēšanas viena gada aizliegums: SI/2/2017/NF7,

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par projektu Eiropas Parlamenta regulai, 
ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)8,

– ņemot vērā nākamās Eiropas Komisijas politiskās pamatnostādnes 2019.–2024. gadam9,

– ņemot vērā jautājumu Komisijai “Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un 
struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā 
(O-000048/2019 – B9-0001/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_LV.html.
2 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-

en#page7.
3 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulat
ing_the_revolving_door.

4 https://www.ombudsman.europa.eu/lv/recommendation/en/11089.
5 https://www.ombudsman.europa.eu/lv/correspondence/en/80697.
6 https://www.ombudsman.europa.eu/lv/correspondence/en/80699.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/lv/report/en/110521.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0080.
9 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_lv.pdf.
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A. tā kā LESD 298. panta 1. punkts paredz, ka, “[v]eicot uzdevumus, Savienības iestādes 
un struktūras saņem atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu”;

B. tā kā Regulas (ES) Nr. 1093/20101  68. panta 1. punktā ir noteikts, ka “[u]z iestādes 
personālu, tostarp uz tās izpilddirektoru un tās priekšsēdētāju, attiecas Civildienesta 
noteikumi, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un Savienības iestāžu kopīgi 
pieņemtie piemērošanai paredzētie noteikumi”;

C. tā kā it īpaši ES Civildienesta noteikumu 16. un 17. pantā ir izklāstīti principi, kas 
piemērojami darbiniekiem, kas atstāj institūcijas, tostarp noteikumi par interešu 
konflikta novēršanu;

D. tā kā EBI izpilddirektors ir piekritis, ka viņu ieceļ par AFME ģenerāldirektoru, sākot ar 
2020. gada 1. februāri, un ir paziņojis par atkāpšanos no EBI izpilddirektora amata, 
sākot ar 2020. gada 31. janvāri;

E. tā kā EBI Valde un Uzraudzības padome ir nolēmušas, ka būtu jāsniedz piekrišana EBI 
izpilddirektora iecelšanai jaunajā — AFME ģenerāldirektora — amatā; tā kā 
Uzraudzības padome ir pieņēmusi lēmumu noteikt diezgan nelielus ierobežojumus 
izpilddirektoram, kuri EBI ieskatā novērš interešu konfliktu, ko rada viņa piekrišana 
ieņemt jauno amatu AFME; tā kā šie ierobežojumi attiecas gan uz darbībām, kas 
veiktas, ieņemot amatu EBI, gan uz darbībām, kas tik veiktas pēc aiziešanas no EBI;

F. tā kā Eiropas Parlamenta rīkotā uzklausīšanā EBI priekšsēdētājs uzsvēra grūtības 
nodrošināt to, ka tiek ievēroti ierobežojumi attiecībā uz šādām darbībām, kas tiek 
veiktas pēc nodarbinātības publiskajā sektorā;

G. tā kā augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kas atstāj uzraudzības iestādes, pašlaik 
nesaņem pagaidu pabalstu;

H. tā kā nodarbinātības pēc amata ieņemšanas publiskajā sektorā un “virpuļdurvju” 
interešu konflikta situācijas periodiski rada bažas un tās ir izvērtējušas un analizējušas 
starptautiskas un ES struktūras, it īpaši ES Ombuds un Eiropas Revīzijas palāta;

I. tā kā šādi “virpuļdurvju” gadījumi interešu grupām sniedz iespēju atalgot regulatorus 
par pagātnes rīcību, tādējādi paverot iespējas kaitējošiem stimuliem,

1. uzsver atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas nozīmi ES kopumā, 
tostarp ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām, struktūrām un aģentūrām;

2. pauž bažas par interešu konfliktu, kas radies saistībā ar EBI izpilddirektora iecelšanu 
par AFME ģenerāldirektoru, sākot ar 2020. gada 1. februāri; atzīmē, ka šī nodarbinātība 
pēc amata ieņemšanas publiskajā sektorā bez nogaidīšanas perioda apdraud ne tikai EBI 
reputāciju un neatkarību, bet arī visas ES institūcijas un Eiropas projektu kopumā;

3. atgādina, ka neatrisinātas interešu konflikta situācijas var ne tikai apdraudēt augstu 
ētikas standartu ievērošanu visā Eiropas administrācijā, bet arī tiesības uz labu 
pārvaldību, tādējādi apdraudot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas nepieciešami 

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) (OV L 331, 
15.12.2010., 12. lpp.).



vienotā tirgus pienācīgai darbībai;

4. prasa efektīvi un konsekventi piemērot Civildienesta noteikumus, it īpaši to 16. pantu, 
lai novērstu interešu konfliktus, it īpaši, bet ne tikai, attiecībā uz augstākā līmeņa 
ierēdņiem; uzsver, ka 16. pants ļauj ES institūcijām noraidīt bijušā ierēdņa pieprasījumu 
ieņemt konkrētu amatu, ja ierobežojumi nav pietiekami, lai aizsargātu institūciju 
leģitīmās intereses; uzsver, ka A. Farkas gadījumā saskaņā ar Komisijas Lēmuma 
C(2018)4048 21. panta 3. punkta b) apakšpunktu varēja tikt apsvērts aizliegums tieši 
pāriet darbā uz AFME, jo AFME var uzskatīt par pretējo pusi;

5. pauž bažas, ka bieži vien nav iespējams īstenot nosacījumus nodarbinātībai pēc amata 
ieņemšanas publiskajā sektorā; tādēļ mudina ES institūcijas un aģentūras apsvērt plašo 
instrumentu klāstu, ko dara pieejamu Civildienesta noteikumu 16. pants;

6. apšauba EBI Uzraudzības padomes un EBI valdes lēmumu atļaut A. Farkas ieņemt 
AFME ģenerāldirektora amatu; aicina tās pārskatīt savu lēmumu;

7. atzīmē — lai gan pieredze privātajā sektorā var būt vērtīga darbam institūcijās, 
“virpuļdurvju” situāciju var radīt arī nodarbinātība privātajā sektorā pirms amata 
ieņemšanas publiskajā sektorā, kad pastāv tieša saikne starp bijušo darba devēju un 
jauno amatu attiecīgajā institūcijā, un tas var apdraudēt ES institūciju integritāti un 
mazināt iedzīvotāju uzticēšanos tām; tādēļ uzsver steidzamo nepieciešamību izvērtēt to, 
kā amatu ieņemšana pirms nodarbinātības publiskajā sektorā vai pirms iecelšanas 
amatā, kas saistīts ar regulatīviem vai uzraudzības pienākumiem, var radīt interešu 
konfliktu, un iesaka šo jautājumu izpētīt sīkāk;

8. uzsver, ka nodarbinātības pēc amata ieņemšanas publiskajā sektorā un “virpuļdurvju” 
interešu konflikta situācijas ir problēma, kas ir kopīga visām ES un tās dalībvalstu 
institūcijām, struktūrām, birojiem un aģentūrām; tādēļ uzsver nepieciešamību pēc 
vienota tiesiskā regulējuma, lai efektīvi risinātu šos jautājumus;

9. atzīmē darbu, kas paveikts starptautiskā līmenī (ESAO), lai nodrošinātu saskaņotu 
satvaru nodarbinātībai pēc amata ieņemšanas publiskajā sektorā; norāda uz darbu, ko 
šajā nolūkā ES līmenī veic Eiropas Revīzijas palāta un ES Ombuds; atzīmē, ka šo 
ieteikumu savlaicīga īstenošana varētu novērst līdzīgu problēmu rašanos nākotnē;

10. uzsver — lai gan pieredze, ko regulatīvas vai uzraudzības struktūras darbinieki 
ieguvuši, strādājot privātajā sektorā, var būt tai noderīga, Savienības struktūrām un 
institūcijām vajadzētu vadīties pēc stingra civildienesta ētosa, lai pēc iespējas labāk 
kalpotu Eiropas iedzīvotājiem;

11. aicina Eiropas Revīzijas palātu veikt visaptverošu analīzi par ekonomiskās un 
monetārās savienības struktūru un aģentūru izmantoto pieeju tādu situāciju pārvaldībai, 
kurās ir iespējams interešu konflikts; aicina Eiropas Revīzijas palātu apzināt 
paraugpraksi;

12. aicina Komisiju izvērtēt pašreizējo ES un valsts līmenī piekopto praksi attiecībā uz 
amata ieņemšanu pēc nodarbinātības publiskajā sektorā, lai identificētu stingrākus 
pasākumus tādu interešu konfliktu novēršanai, kuri rodas, ES struktūru augstākā līmeņa 
ierēdņiem atstājot amatu, lai sāktu strādāt privātajā sektorā, vai indivīdiem, kas pirms 
tam strādājuši privātajā sektorā, tiekot ieceltiem vadošā amatā kādā no ES institūcijām, 



un iegūtos konstatējumus ņemt vērā, kad tiks apsvērta saskaņota tiesiskā regulējuma 
ieviešana interešu konflikta novēršanai pēc nodarbinātības publiskajā sektorā;

13. atgādina Komisijas 2019. gada 24. oktobra plenārsēdes debatēs pausto apņemšanos 
pārskatīt pēcnodarbinātības tiesisko regulējumu; aicina Komisiju ieviest saskaņotu 
tiesisko regulējumu interešu konflikta situācijas novēršanai pēc nodarbinātības 
publiskajā sektorā, lai nodrošinātu augstus ētikas standartus; uzsver nepieciešamību ES 
praksi saskaņot ar starptautiskajiem standartiem; uzsver, ka ES un valsts līmenī būtu 
jāpiemēro vienādi standarti;

14. aicina Komisiju, pārskatot satvaru nodarbinātībai pēc amata ieņemšanas publiskajā 
sektorā, noteikt konkrētas riska jomas, kurās varētu būt nepieciešami uzlabojumi, 
tostarp paplašinot iespēju bloķēt profesionālo darbību, un apsvērt iespēju pagarināt 
augstākā līmeņa ierēdņiem piemērojamo nogaidīšanas periodu proporcionāli katram 
konkrētajam gadījumam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 15. pantu; uzsver, ka Civildienesta noteikumu 11. pantā 
izklāstītā prasība pirms pieņemšanas darbā atklāt informāciju par interešu konfliktiem 
būtu īstenojama tā, lai nodrošinātu, ka kandidāta iespējamie interešu konflikti tiek darīti 
zināmi labu laiku pirms stāšanās darbā ES institūcijā; turklāt uzsver, ka visām ES 
struktūrām savā tīmekļa vietnē būtu jāpublicē iekšējie noteikumi par interešu konfliktu 
novēršanu un jāņem vērā Eiropas Ombuda 2017. gada ieteikumi par Civildienesta 
noteikumu 16. panta 4. punktā prasītās ikgadējās informācijas publicēšanu;

15. aicina Komisiju paplašināt šo pārskatīšanu, to attiecinot arī uz iespējamiem interešu 
konfliktiem, kas saistīti ar nodarbinātību pirms amata ieņemšanas publiskajā sektorā, un 
apsvērt iespēju pastiprināt esošos pasākumus, piemēram, obligātu līdzdalības 
atsavināšanu uzņēmumos, kuri ir pakļauti tās institūcijas pilnvarām, kurā strādā 
jaunieceltais ierēdnis, vai kuriem ir darīšanas ar šo institūciju, un apsvērt iespēju ieviest 
jauna veida preventīvus pasākumus, tādus kā obligāta atstādināšana no amata 
gadījumos, kad tiek risināti jautājumi, kas skar bijušo darba devēju privātajā sektorā;

16. uzskata, ka aizliegums mainīt darbu gadījumos, kad attiecīgā persona tobrīd ir 
nodarbināta un aizliegums ir pietiekami precizēts un pamatots, nav uzskatāms par tādu, 
ar ko tiek pārkāptas tiesības uz nodarbinātību;

17. norāda — ja tiktu ieviesti ilgāki nogaidīšanas periodi attiecībā uz augstākā līmeņa 
ierēdņiem, kas atstāj aģentūru, varētu apsvērt arī iespēju viņiem piešķirt atbilstošu 
pagaidu pabalstu; uzsver, ka šāda pagaidu pabalsta izmaksa būtu jāpārtrauc, ja 
nogaidīšanas periodā attiecīgā persona sāk strādāt jaunā darbā;

18. aicina Komisiju izvērtēt, vai ir atbilstoši tas, ka attiecīgās ES aģentūras pašas lemj par 
interešu konflikta novēršanas noteikumu izpildes nodrošināšanu, un apsvērt, kā varētu 
nodrošināt attiecīgo noteikumu konsekventu piemērošanu; uzskata, ka Komisijas 
priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas iecerētā neatkarīgā ētikas struktūra ir 
vispiemērotākā struktūra lēmumu pieņemšanai nākotnē par interešu konfliktiem, kas 
skar ES institūciju darbiniekus;

19. ierosina visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un visiem Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes pārstāvjiem atturēties no kontakta ar pašreizējo izpilddirektoru, ja 
un kad viņš sāks strādāt AFME ģenerāldirektora amatā, kura pilnvaru termiņš ir divi 
gadi; aicina dienestus, kas atbild par pastāvīgas (“brūnās”) caurlaides izsniegšanu 



iekļūšanai Parlamenta telpās, rūpīgi iepazīties ar A. Farkas lietu, ņemot vērā iespēju 
nepiešķirt šādu caurlaidi uz tādu pašu laikposmu (diviem gadiem), lai izvairītos no 
iespējama interešu konflikta;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Revīzijas 
palātai un Eiropas Ombudam.


