
PĀRSKATĪŠANAS/PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS 
 
1. PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRA 
 
Ja jebkurā šīs atlases procedūras posmā jūs uzskatāt, ka ir pieļauta kļūda vai ka EPSO nav ievērojis 
taisnīguma principu vai šīs atlases procedūras noteikumus, un jūs uzskatāt, ka tādējādi ir radies jūsu 
interešu aizskārums, jums ir pieejami turpmāk minētie tiesību aizsardzības līdzekļi tādā secībā, kā 
norādīts tabulā. 
 

Procedūra Kontaktpunkts Termiņš
1
 

1. Iesniegt pārskatīšanas 
pieprasījumu  

Izmantojot saziņas lapu EPSO 
tīmekļa vietnē  
 

10 kalendārās dienas 

2. Iesniegt administratīvu 
sūdzību, pamatojoties uz 
Eiropas Savienības Civildienesta 
noteikumu un pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 
90. panta 2. punktu2 

Pa pastu uz šādu adresi: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, BELGIQUE  
vai, izmantojot saziņas lapu 
EPSO tīmekļa vietnē 

3 mēneši 

Pēc iepriekš minētā 2. posma noslēgšanās (1. posms nav obligāts) jums ir šāda iespēja: 

3. Ja jūsu sūdzība ir tieši vai 
netieši noraidīta, celt prasību 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 270. pantu 
un Civildienesta noteikumu 
91. pantu3 

Eiropas Savienības Civildienesta 
tiesa 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 mēneši 

 
Tāpat kā ikviens Eiropas Savienības pilsonis jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam: 
 
Eiropas Ombuds 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCE
4
 

 

2. Pieprasījumi veikt korektīvus pasākumus 

 
Pieprasījumi veikt korektīvus pasākumus vai pārskatīšanu ir jāiesniedz ne vēlāk kā 10 kalendāro 
dienu laikā no jūsu pārbaudījumu dienas, izmantojot EPSO tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu. 

                                                            
1 Skaitot no dienas, kad lēmums publicēts kandidāta EPSO kontā. 
2 Vēstules tematā norādiet šādus elementus: atlases procedūras atsauces numurs, jūsu kandidāta numurs un atzīme “sūdzība 
saskaņā ar 90. panta 2. punktu”. 
3 Informāciju par prasības celšanas kārtību un termiņu aprēķinu skatīt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tīmekļa vietnē 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Ņemiet vērā, ka sūdzības iesniegšana Ombudam neaptur Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtības 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteikto termiņu sūdzības iesniegšanai vai prasības celšanai Eiropas 

Savienības Civildienesta tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu. Tāpat atgādinām, ka atbilstoši 

2. panta 4. punktam vispārīgajos nosacījumos, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi, pirms sūdzības iesniegšanas 

Ombudam ir atbilstīgā administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās. Sīkāku informāciju par šo procedūru 

skatīt tīmekļa vietnē http://www.ombudsman.europa.eu/media/lv/default.htm. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/lv/default.htm


Pieprasījumā obligāti jānorāda jūsu kandidāta numurs un informācija, kas ļauj identificēt jautājumus, 
ko uzskatāt par kļūdainiem (piemēram, apraksts par jautājuma saturu un/vai jautājuma numurs), un 
pēc iespējas skaidri jāizklāsta iespējamās kļūdas būtība.  

Pieprasījumi, kas iesniegti pēc termiņa beigām vai kas nav pietiekami skaidri, lai varētu 

identificēt apstrīdētos jautājumus, netiks izskatīti. 
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