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EIROPAS PROKURATŪRAS KOLĒĢIJAS 
2020. GADA 29. SEPTEMBRA LĒMUMS, 

AR KO PIEŅEM NOTEIKUMUS PAR EIROPAS DELEĢĒTO 

PROKURORU NODARBINĀŠANAS KĀRTĪBU  

Eiropas Prokuratūras (EPPO) Kolēģija, 

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (turpmāk “EPPO regula”)1, un jo 
īpaši tās 114. panta c) punktu, 

ņemot vērā Eiropas galvenās prokurores priekšlikumu,  

tā kā: 

(1) Eiropas deleģētie prokurori veido EPPO decentralizēto līmeni un atrodas dalībvalstīs, 
un no brīža, kad viņus ieceļ par Eiropas deleģētajiem prokuroriem, līdz atbrīvošanai 
no amata viņi tajā brīdī ir tās attiecīgās dalībvalsts prokuratūras vai tiesu iestāžu 
locekļi, kura viņus ir izvirzījusi. 

(2) Atbilstoši EPPO regulas 96. panta 6. punktam Eiropas deleģētos prokurorus pieņem 
darbā kā īpašos padomdevējus saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības (turpmāk “PDNK”)2 5., 123. un 124. pantu. Tādējādi 
atbilstoši PDNK 124. pantam, Eiropas deleģētajiem prokuroriem pēc analoģijas 
piemēro Civildienesta noteikumu 1.c, 1.d, 11., 11.a, 12. un 12.a pantu, 16. panta 
pirmo daļu, 17., 17.a, 19., 22., 22.a, 22.b un 23. pantu un 25. panta otro daļu attiecībā 
uz ierēdņu tiesībām un pienākumiem, un Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantu 
attiecībā uz pārsūdzību. 

(3) EPPO regulas 114. panta c) punktā ir noteikts, ka Kolēģija pieņem noteikumus par 
Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtību, veikuma kritērijiem, 
profesionālo neatbilstību, tiesībām un pienākumiem, kā arī noteikumus par interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību, 

ir pieņēmusi šos noteikumus. 

 

                                                           
1  OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp. 

2  Padomes Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 
45, 14.6.1962., 1385./62. lpp.). 
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I nodaļa 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. pants  
 Darbības joma 

PDNK 124. pantā ir izklāstītas Civildienesta noteikumu normas, ko pēc analoģijas 
piemēro Eiropas deleģētajiem prokuroriem.  Lai papildinātu PDNK paredzētas normas, 
šajos noteikumos ir izklāstīti papildu nosacījumi EPPO Eiropas deleģēto prokuroru 
nodarbināšanai, un viņu tiesības un pienākumi. 

 

2. pants 
 Līgumu atjaunošana uz pilnvaru laiku 

Neskarot 24. pantu, PDNK 123. pantā paredzētos īpašo padomdevēju līgumus, uz kuru 
pamata Eiropas deleģētie prokurori tiek oficiāli pieņemti darbā, pēc nepieciešamības 
automātiski atjaunina, lai prokurori varētu pabeigt savu pilnvaru termiņu, kas noteikts 
EPPO regulas 17. panta 1. punktā. 

 

3. pants  
 Valodas 

Eiropas deleģētos prokurorus pieņem darbā ar nosacījumu, ka viņiem ir apmierinošas 
tās darba valodas zināšanas EPPO operatīvo un administratīvo darbību veikšanai, kas 
pieņemta saskaņā ar EPPO regulas 107. panta 2. punktu. 

 

II nodaļa  

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4. pants 
Ārējās darbības 

1. Pēc analoģijas ar Civildienesta noteikumu 12.b pantu Eiropas deleģētais 
prokurors, kas vēlas iesaistīties apmaksātā vai neapmaksātā ārējā darbībā vai veikt 
uzdevumu ārpus EPPO, vispirms saņem Eiropas galvenā prokurora atļauju. Atļauja netiek 
dota, ja konkrētā darbība vai uzdevums Eiropas deleģētajam prokuroram traucē pildīt 
viņa pienākumus vai nav saderīgs ar EPPO interesēm. 

2. Pēc analoģijas ar Civildienesta noteikumu 16. pantu Eiropas deleģētais 
prokurors, kas divu gadu laikā pēc Eiropas deleģētā prokurora pilnvaru beigām grasās 
iesaistīties profesionālā darbībā, kura nav saistīta ar viņa funkciju pildīšanu valsts 
prokuratūrā vai valsts tiesu iestādēs, par to informē Eiropas galveno prokuroru. Ja 
attiecīgā darbība ir saistīta ar izmeklēšanu, ko Eiropas deleģētais prokurors veicis laikā, 
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kad viņš bija nodarbināts EPPO, un kas varētu radīt interešu konfliktu ar EPPO 
likumīgajām interesēm, Kolēģija, ņemot vērā dienesta intereses, var vai nu viņam to 
aizliegt, vai arī atļaut, piemērojot jebkādus nosacījumus, ko tā uzskata par atbilstošiem. 
Kolēģija paziņo par savu lēmumu 30 darba dienu laikā no dienas, kad tā tikusi informēta. 
Ja līdz minētā laikposma beigām šāds paziņojums nav sniegts, to uzskata par netieši 
izteiktu piekrišanu. 

 

5. pants 
Interešu konfliktu novēršana 

1. Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc stāšanās amatā Eiropas deleģētais prokurors 
iesniedz interešu konflikta neesības deklarāciju, kurā norāda ziņas par:  

a. līdzšinējo profesionālo darbību pēdējo piecu gadu laikā; 

b. jebkādu brīvprātīgo darbību, kas varētu radīt interešu konfliktu;  

c. viņa laulātā, partnera reģistrētās partnerattiecībās vai kopdzīves partnera 
profesionālo darbību.  

2. Gadījumā, ja intereses ir būtiski mainījušās, Eiropas deleģētais prokurors trīs 
mēnešu laikā iesniedz papildu deklarāciju.  

3. Panta 1. un 2. punktā minētās deklarācijas nosūta Eiropas galvenajam 
prokuroram un drošā veidā uzglabā. Uzraugošajam Eiropas prokuroram jebkurā laikā ir 
piekļuve attiecīgo Eiropas deleģēto prokuroru deklarācijām.  Deklarācijas var nosūtīt 
Kolēģijai pēc tās pieprasījuma.  

4. Iespējama interešu konflikta gadījumā Kolēģija cenšas piemērot atbilstošus un 
samērīgus pasākumus. 

 

6. pants  
Informācijas izpaušana tiesvedībā 

Pamatojoties uz PDNK 124. pantu, Civildienesta noteikumu 19. pantu pēc analoģijas 
piemēro Eiropas deleģētajiem prokuroriem. Tomēr Civildienesta noteikumu 19. pantu 
neinterpretē tā, ka to piemēro informācijas izpaušanai tiesvedībā, Eiropas deleģētajam 
prokuroram pildot viņa pienākumus. 

 

7. pants  
 Tiesības saņemt palīdzību 

1. Pēc analoģijas ar Civildienesta noteikumu 24. pantu EPPO palīdz Eiropas 
deleģētajam prokuroram, jo sevišķi tiesvedībā pret jebkuru personu, kura izsaka 
draudus, apvainojumus vai veic apmelojošas darbības vai izteikumus, vai uzbrūk 
personai vai īpašumam, ja prokurors vai viņa ģimenes loceklis tam tika pakļauts sava 
amatu vai pienākumu dēļ. 
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2. Šādos gadījumos EPPO solidāri atlīdzina Eiropas deleģētajam prokuroram 
radušos zaudējumus tiktāl, ciktāl Eiropas deleģētais prokurors nav radījis zaudējumus 
apzināti vai rupjas nolaidības dēļ, un viņš nav varējis saņemt atlīdzību no personas, kura 
nodarīja zaudējumus. 

 

III nodaļa  

DARBA NOSACĪJUMI UN SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

8. pants  
 Darba laiks 

1. Pēc analoģijas ar Civildienesta noteikumu 55. panta 1. punktu Eiropas deleģētie 
prokurori visu laiku ir EPPO rīcībā. 

2. Darba dienas stundas nosaka, pamatojoties uz režīmu, kas piemērojams valsts 
prokuroriem iesaistītajā dalībvalstī, kura izvirzījusi attiecīgo Eiropas deleģēto prokuroru.  

3. Par virsstundām un par pieejamību ārpus parastā darba laika, kas var būt 
nepieciešama neatliekamu dienesta vajadzību dēļ, Eiropas deleģētie prokurori ir tiesīgi 
saņemt dienesta pabalstu pēc vienotas likmes EUR 400 mēnesī. 

 

9. pants 
Atvaļinājums un svētku dienas 

1. Eiropas deleģēto prokuroru tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu reglamentē 
attiecīgie valsts tiesību akti un noteikumi, kurus piemēro tajos valsts dienestos 
strādājošiem prokuroriem, kuru sastāvā viņi joprojām atrodas.  

2. Uz Eiropas deleģētajiem prokuroriem attiecas tie valsts noteikumi par svētku 
dienām, kurus piemēro tajos valsts dienestos strādājošiem prokuroriem, kuru sastāvā 
viņi joprojām atrodas. 

3. Ņemot vērā prasības saistībā ar dienesta nepārtrauktību, iesniegumus par 
atvaļinājumu apstiprina Eiropas galvenais prokurors, kurš šo uzdevumu var deleģēt 
uzraugošajam Eiropas prokuroram. 

 

10. pants 
Slimības atvaļinājums 

1. Eiropas deleģēto prokuroru tiesības uz slimības atvaļinājumu ir noteiktas valsts 
noteikumos.  

2. Kamēr Eiropas deleģētais prokurors atrodas slimības atvaļinājumā, EPPO maksā 
14. panta 1. punktā minētos maksājumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi 
paredzēti valsts noteikumos, izņemot gadījumus, kad šādus maksājumus sedz valsts 
veselības apdrošināšanas shēma. 
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11. pants 
Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums un vecāku atvaļinājums 

1. Uz Eiropas deleģētajiem prokuroriem attiecas valsts noteikumi par grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, paternitātes un vecāku atvaļinājumu. 

2. Kamēr Eiropas deleģētais prokurors atrodas grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā, paternitātes atvaļinājumā vai vecāku atvaļinājumā, EPPO maksā 14. panta 
1. punktā minētos maksājumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti 
valsts noteikumos, izņemot gadījumus, kad šādus maksājumus sedz valsts sociālā 
nodrošinājuma shēma. 

 

 

IV nodaļa  

PROFESIONĀLĀ IZAUGSME UN VEIKUMS 

12. pants  
 Profesionālās izaugsmes virzība un amata pakāpes 

1. Eiropas deleģētā prokurora profesionālās izaugsmes virzība notiek astoņās 
pakāpēs. 

2. Ik pēc trim gadiem Eiropas deleģētais prokurors pāriet uz nākamo pakāpi, 
izņemot gadījumus, kad Kolēģija vismaz divās no trim iepriekšējām novērtēšanas 
procedūrām ir atzinusi, ka prokurora veikums nav apmierinošs. 

3. Eiropas deleģēto prokuroru parasti pieņem darbā pirmās pakāpes amatā. 
Gadījumā, ja Eiropas deleģētajam prokuroram ir atbilstoša iepriekšēja darba pieredze, 
viņš saņem papildu pakāpi par katru atbilstošās iepriekšējās darba pieredzes pilnu piecu 
gadu laikposmu. Šāda klasifikācija, stājoties amatā, nepārsniedz trešo pakāpi.  

 

13. pants  
Vērtēšana 

1. Katra Eiropas deleģētā prokurora profesionālo veikumu novērtē ik pēc diviem 
gadiem un līguma termiņa beigās, sagatavojot novērtējuma ziņojumu. Ziņojumā 
norāda, vai veikums ir apmierinošs vai neapmierinošs. Ziņojumu pēc valsts iestāžu 
pieprasījuma var nosūtīt tām iekšēja novērtējuma veikšanai valsts novērtējuma ietvaros. 

2. Panta 1. punktā minēto ziņojumu pieņem vērtēšanas komiteja, ko, pamatojoties 
uz Eiropas galvenā prokurora priekšlikumu, iecēlusi Kolēģija. 

3. Panta 1. punktā minēto novērtēšanas procedūru nosaka ar atsevišķu Kolēģijas 
lēmumu. 
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V nodaļa  

ATALGOJUMS  

14. pants 
Atalgojums 

1. Eiropas deleģētajiem prokuroriem par viņu darbību ir tiesības uz šādu 
atalgojumu: 

a) mēneša pamatatalgojums, kas atkarībā no pakāpes ir šāds: 

PAKĀPES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

5 697,61 

(+ 6 %) 

 

 

6 039,47 

(+6 %) 

 

 

6 401,84 

(+ 6 %) 

 

 

6 785,95 

(+ 6 %) 

 

 

7 193,11 

(+ 6 %) 

 

 

7 624,70 

(+ 6 %) 

 

 

8 082,18 

(+ 6 %) 

 

 

8 567,11 

b) dienesta pabalsts, kas minēts 8. panta 3. punktā; 

c) attiecīgā gadījumā – 16. pantā minētā papildu piemaksa, kā noteikts darba 
uzsākšanas brīdī.  

2. Panta 1. punktā minētajiem maksājumiem piemēro Padomes Regulu (EEK, 
Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu 
nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru, (OV L 56, 8. lpp.) ar turpmākiem 
grozījumiem. 

 

15. pants  
Korekcijas koeficients un ikgadējā pārskatīšana 

Pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 64. un 65. pantu.  

 

16. pants  
 Papildu piemaksa 

1. Gadījumā, ja Eiropas deleģētā prokurora kopējais neto atalgojums ir zemāks par 
atalgojumu, ko šis prokurors saņemtu, ja būtu palicis tikai valsts prokurora amatā, viņš, 
iesniedzot attiecīgus apliecinošos dokumentus, var iesniegt pieteikumu 
administratīvajam direktoram, lai saņemtu papildu piemaksu, kas nodrošina, ka viņa 
kopējais neto atalgojums būs līdzvērtīgs ar neto atalgojumu valstī. 

2. Panta 1. punkta nolūkā kopējais EPPO izmaksātais atalgojums sastāv no 14. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām summām.  
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3. Saskaņā ar EPPO regulas 96. panta 6. punktu no papildu piemaksas nesedz 
iemaksas valsts sociālā nodrošinājuma, pensiju un apdrošināšanas shēmā.   

 

17. pants 
Pārmaksāto summu atgūšana 

1. Jebkura pārmaksātā summa ir jāatmaksā, ja tās saņēmējs ir zinājis, ka nav bijis 
pienācīga iemesla to izmaksāt, vai ja fakts par pārmaksāto summu nepārprotami 
norādīja uz to, ka tās saņēmējs nevarēja par to nezināt. 

2. Līdzekļu atmaksas pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā piecu gadu laikā no 
dienas, kurā summa ir samaksāta. Ja saņēmējs ir apzināti maldinājis administrāciju, lai 
iegūtu attiecīgo summu, līdzekļu atmaksas pieprasījums nezaudē spēku arī pēc šā 
termiņa beigām. 

 

VI nodaļa  

DISCIPLINĀRSODI 

18. pants 
Disciplināra atbildība un procedūras 

1.  Ja Eiropas deleģētais prokurors tīši vai nolaidības dēļ nepilda savus 
profesionālos pienākumus, kā noteikts EPPO regulā, PDNK 124. pantā un šajos 
noteikumos, viņu sauc pie disciplināras atbildības.  

2. Ja Eiropas galvenais prokurors konstatē faktus, kas norāda uz pienākumu 
neizpildi 1. punkta nozīmē, viņš var sākt administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, 
vai tāda pienākumu neizpilde ir notikusi. 

3. Amata pienākumu pārkāpumus, par kuriem Eiropas deleģēto prokuroru var 
saukt pie disciplināras atbildības un vērst pret viņu disciplināro procedūru, nosaka 
atsevišķā lēmumā (turpmāk “lēmums par disciplināro procedūru”), ko Kolēģija pieņem 
pēc Eiropas galvenā prokurora priekšlikuma. 

4. Šie noteikumi neskar Eiropas deleģēto prokuroru neatkarību, kā noteikts EPPO 
regulas 6. panta 1. punktā. 

 

19. pants  
 Disciplinārlietu padomes sastāvs 

Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu IX pielikuma 5. panta 2. punkta, disciplinārlietu 
padomei piemērojamo procedūru un padomes sastāvu nosaka lēmumā par disciplināro 
procedūru.  
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20. pants 
 Atstādināšana no amata 

1. Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. un 24. pantu piemēro pēc analoģijas, 
pieņemot lēmumu par Eiropas deleģētā prokurora atstādināšanu no amata.  

2. Lēmumu par Eiropas deleģētā prokurora atstādināšanu no amata Kolēģija 
pieņem pēc disciplinārlietu padomes priekšlikuma, ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka par 
disciplināro pārkāpumu varētu tikt piemērots disciplinārsods – atlaišana.  

 

21. pants 
 Disciplinārsodi 

1. Eiropas deleģētajiem prokuroriem piemērojamos disciplinārsodus nosaka 
lēmumā par disciplināro procedūru. 

2. Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu IX pielikuma 11. panta, lēmumu par 
katru Eiropas deleģētajam prokuroram piemērojamo disciplinārsodu Kolēģija pieņem, 
vienīgi pamatojoties uz disciplinārlietu padomes priekšlikumu un saskaņā ar lēmumu 
par disciplināro procedūru. 

 

VII nodaļa 

ĪPAŠI NOTEIKUMI 

22. pants 

Eiropas deleģētie prokurori, kas pilda valsts prokurora funkcijas 

1. Eiropas deleģētais prokurors var turpināt pildīt valsts prokurora funkcijas saskaņā 
ar EPPO regulas 13. panta 3. punktu tikai tad, ja tas atļauts saskaņā ar vienošanos, kas 
saskaņā ar EPPO regulas 13. panta 2. punktu panākta starp Eiropas galveno prokuroru 
un konkrētā Eiropas deleģētā prokurora attiecīgo dalībvalsts iestādi. 

2. Ja dalībvalsts Eiropas deleģētais prokurors pilda arī valsts prokurora funkcijas 
saskaņā ar EPPO regulas 13. panta 3. punktu, EPPO maksā atalgojumu saskaņā ar šo 
noteikumu 14. pantu, un par faktiski paveikto darbu valsts prokurora amatā dalībvalsts 
atlīdzina EPPO. 

 

23. pants 
Īpaši nosacījumi 

1. Saskaņā ar EPPO regulas 13. panta 3. punktu Eiropas deleģētais prokurors, kurš 
turpina pildīt valsts prokurora funkcijas, informē savu uzraugošo Eiropas prokuroru par 
jebkuru situāciju, kas viņam neļaus pildīt savus pienākumus kā Eiropas deleģētajam 
prokuroram, tai skaitā par iespējamo interešu konfliktu. 
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2. Šo noteikumu 8. panta 1. punktu pilnībā piemēro Eiropas deleģētajiem 
prokuroriem, kuri turpina pildīt valsts prokurora funkcijas. 

3. Kritēriji, ko izmanto, lai katrā atsevišķā gadījumā noteiktu faktiskā darba apjomu, 
kuru Eiropas deleģētais prokurors mēnesī paveicis EPPO uzdevumā un valsts iestāžu 
uzdevumā, kā arī precīzu kārtību, kādā dalībvalsts atlīdzina izdevumus EPPO, nosaka 
darba vienošanās starp EPPO un attiecīgās dalībvalsts konkrēto iestādi. 

 

VIII nodaļa  

LĪGUMA IZBEIGŠANA 

24. pants 
Līguma izbeigšana 

1. Ja Eiropas deleģētais prokurors paredz pirmstermiņa līguma izbeigšanu, 
paziņošanas termiņš ir trīs mēneši. Kolēģija paziņošanas termiņu var saīsināt. EPPO 
nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti, lai nodrošinātu Eiropas deleģētā prokurora 
savlaicīgu aizstāšanu saskaņā ar EPPO regulas 17. panta 5. punktu. 

2. EPPO var izbeigt līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Eiropas deleģētais 
prokurors nespēj atsākt pildīt savus pienākumus pēc tam, kad beidzies sešu mēnešu 
laikposms no slimības atvaļinājuma sākuma saskaņā ar 10. pantu. Par līguma izbeigšanu 
nekavējoties paziņo Eiropas deleģētajam prokuroram, kā arī kompetentajai iestādei 
attiecīgajā dalībvalstī. 

3. Ja ir īstenota disciplinārā procedūra, līgumu var izbeigt bez iepriekšēja 
paziņojuma. 

4. EPPO izbeidz līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Kolēģija pēc Eiropas galvenā 
prokurora pamatota priekšlikuma konstatē, ka Eiropas deleģētais prokurors vairs 
neatbilst EPPO regulas 17. panta 2. punktā izklāstītajām prasībām vai nespēj pildīt savus 
pienākumus citu iemeslu dēļ, kas nav minēti 3. punktā. 

 

25. pants 
Stāšanās spēkā 

Šie noteikumi stājas spēkā dienā, kad tos pieņem Eiropas Prokuratūras (EPPO) Kolēģija. 

 

 

Luksemburgā, 2020. gada 29. septembrī 

 

Kolēģijas vārdā — 
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