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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za prvim odstavkom člena 31 se 
vstavi naslednji odstavek:
„Evropska služba za zunanje delovanje 
vsako leto pripravi načrt prihodkov in 
odhodkov ter ga Komisiji posreduje do 
1. julija. Visoki 
predstavnik/podpredsednik Komisije se pri 
tem s komisarjem za razvojno politiko 
oziroma komisarjem za sosedsko politiko 
posvetuje glede zadev, ki sodijo na njuni 
področji pristojnosti.“

Or. en

Obrazložitev

To besedilo zvesto povzema sporazum, ki je bil dosežen v Madridu in o katerem so poslanci 
glasovali na zasedanju.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 41(1) se doda naslednji 
pododstavek: 
„Da bi zagotovila proračunsko 
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preglednost na področju zunanjega 
delovanja Unije, Komisija proračunskemu 
organu skupaj s predlogom proračuna EU 
posreduje delovni dokument, v katerem so 
izčrpno predstavljeni vsi odhodki, 
povezani z zunanjim delovanjem Unije.“

Or. en

Obrazložitev

 To besedilo zvesto povzema sporazum, ki je bil dosežen v Madridu in o katerem so poslanci 
glasovali na zasedanju. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka (4 c) (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 46 – odstavek 1 – točka 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V točki (3)(a) člena 46(1) se dodajo 
naslednji pododstavki:
„Kadrovski načrt za oddelek proračuna, 
namenjen ESZD, določa število delovnih 
mest za posamezni razred v posamezni 
kategoriji ter število stalnih in začasnih 
delovnih mest, vključno s pogodbenimi in 
lokalnimi uslužbenci, ki so bila odobrena 
v mejah proračunskih sredstev.
Kadrovski načrt prikazuje povečanje ali 
zmanjšanje števila delovnih mest po 
razredu in kategoriji v centralni upravi 
ESZD ter v vseh delegacijah Unije na 
podlagi prejšnjega leta.
Kadrovski načrt poleg števila delovnih 
mest, odobrenih za proračunsko leto,
prikazuje tudi število delovnih mest, 
odobrenih za prejšnje leto, pa tudi število 
delovnih mest, ki jih zasedajo diplomati iz 
držav članic, Sveta ali Komisije.
Proračunski organ je treba obvestiti o 
številu delovnih mest za vsak razred in 
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kategorijo v vseh delegacijah Unije in v 
centralni upravi ESZD. Ti podatki so 
predstavljeni v prilogi kadrovskega načrta 
za oddelek ESZD v proračunu.“

Or. en

Obrazložitev

 To besedilo zvesto povzema sporazum, ki je bil dosežen v Madridu in o katerem so poslanci 
glasovali na zasedanju. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar bo morda v dogovoru s Komisijo 
treba sprejeti podrobna pravila za lažje 
izvrševanje odobritev za materialne 
stroške delegacij Unije, vnesenih v dela 
proračuna ESZD in Sveta.

V ESZD za upravno vodenje in notranje 
upravljanje proračuna te službe skrbi 
generalni direktor za proračun in upravo, 
ki je odgovoren visokemu predstavniku. 
Upošteva iste proračunske vrstice in 
upravna pravila, ki veljajo za oddelek III 
proračuna EU, ki sodi v razdelek V 
večletnega finančnega okvira.

Or. en

Obrazložitev

 To besedilo zvesto povzema sporazum, ki je bil dosežen v Madridu in o katerem so poslanci 
glasovali na zasedanju. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 66 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To smiselno velja tudi za organe države 
članice v primeru uslužbencev, napotenih 
iz diplomatskih služb držav članic. 
Matična država članica je odgovorna za 
vse zneske, ki niso bili izterjani v treh letih 
po sprejetju sklepa o odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

 To besedilo zvesto povzema sporazum, ki je bil dosežen v Madridu in o katerem so poslanci 
glasovali na zasedanju. 


