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КРАТКА ОБОСНОВКА

Съдържащите се в настоящото становище изменения следват посоката, определена от 
Законодателната резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и 
функционирането на Европейската служба за външна дейност, и утвърждават 
цялостната правна рамка, установена в решението, с оглед на това да се гарантира 
съгласувана, ефикасна, независима и истинска Европейска служба за външна дейност, 
определена и създадена в пълно съответствие с метода на Общността. Измененията в 
настоящото становище са насочени към постигането на три важни цели: i) осигуряване 
на оперативна рамка, която може да гарантира пълната независимост и лоялност на 
служителите на ЕСВД при изпълнението на техните задачи, по-специално що се отнася 
до служителите, идващи от националните дипломатически служби, тъй като те следва 
да не бъдат под „двойна шапка“, т.е. да отговарят едновременно пред върховния 
представител и пред йерархията на националната дипломатическа служба на държавата 
им на произход, а следва да действат единствено съгласно инструкциите и под 
отговорността на върховния представител в качеството му на техен орган по 
назначаването; ii) представяне пред върховния представител – който в съответствие с 
член 6, параграф 12 от решението на Съвета за създаване на ЕСВД е компетентен да 
предприема подходящи мерки с цел предоставяне на служителите на ЕСВД на 
необходимото общо обучение, основаващо се по-специално на съществуващите 
национални практики и структури, в срок от една година след влизането в сила на 
такова решение – на изключително ценна система на обучение и професионално 
развитие, целяща да създаде истински колективен дух сред служителите на ЕСВД, и 
използване на северното, източното и южното академично и изследователско 
измерение на ЕС; и iii) осигуряване на подходящо географско представителство и 
балансирано представителство на половете в състава на персонала на ЕСВД. За тази 
цел, съдържащите се в настоящото становище изменения потвърждават ключовите 
елементи на решението за създаване на ЕСВД, като например основната необходимост 
от равно третиране и възможности за професионално развитие за всички служители на 
ЕСВД или необходимостта във възможно най-кратък срок да се позволи на служители 
на други институции на ЕС, освен Съвета и Комисията, и по-специално на служителите 
на Европейския парламент, да кандидатстват за свободни длъжности в ЕСВД. 
Същевременно тези изменения въвеждат и допълнително определят специфичните 
аспекти, които се съдържат в законодателната резолюция, придружаваща решението за 
създаване на ЕСВД, и в самото решение. Във връзка с това, изявлението в параграф 7 
от резолюцията, гласящо, че „допълнителните конкретни мерки, предвидени в член 6, 
параграф 6 от решението на Съвета за укрепване на балансираното географско 
представителство и балансираното представителство на половете, трябва да включват, 
по отношение на балансираното географско представителство, мерки, аналогични на 
предвидените в Регламент (ЕО, Евратом) № 401/2004 н Съвета“, в случай че 
гражданите на една или повече държави са по-слабо представени в ЕСВД, сега 
придобива още по-конкретна форма чрез изричната разпоредба върховният 
представител да използва референтната стойност на Kinnock, определена с оглед на 
разширяването през 2004 г., и да приема специални временни мерки, включително 
обявяване на вътрешни и външни конкурси, предназначени единствено за граждани на 
държавите-членки, представени по-слабо, които мерки се отклоняват от Правилника за 
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длъжностните лица и целят напълно да коригират липсата на подходящо географско 
представителство. Фактът, че персоналът на ЕСВД ще се подчинява на разпоредбите на 
Правилника за длъжностните лица, когато става въпрос за служители на ЕС, и 
Условията за работа, когато са засегнати служители от националните дипломатически 
служби, срочно нает персонал и договорно нает персонал, изисква, когато това е 
целесъобразно, едно и също изменение да бъде внесено два пъти: веднъж, за да се 
гарантира надлежното му отразяване в Правилника за длъжностните лица, и оттук, 
прилагането му по отношение на служителите на ЕС, и втори път, за да се гарантира 
надлежното му отразяване в Условията за работа и съответно прилагането му по 
отношение на персонала на ЕСВД от националните дипломатически служби, срочно 
наетия персонал и договорно наетия персонал.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи призовава водещата комисия по правни въпроси да 
включи в своя доклад следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 27 от 
Договора за Европейския съюз, 
върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност се подпомага 
от Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД). Тази служба трябва да 
работи в сътрудничество с 
дипломатическите служби на 
държавите-членки и да включва 
длъжностни лица от съответните 
служби на Генералния секретариат на 
Съвета и на Комисията, както и 
персонал, командирован от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки.

(1) В съответствие с член 27, параграф 
3 от Договора за Европейския съюз, 
върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност се подпомага 
от Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД). Тази служба трябва да 
работи в сътрудничество с 
дипломатическите служби на 
държавите-членки и да включва 
длъжностни лица от съответните 
служби на Генералния секретариат на 
Съвета и на Комисията, както и 
персонал от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки.

Обосновка

Терминологията, използвана в Регламента, изменящ Правилника за длъжностните 
лица и Условията за работа, следва да бъде съобразена с терминологията на 
Решението на Съвета за определяне на организацията и функционирането на 
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Европейската служба за външна дейност. По-конкретно терминът „командирован“ 
следва да се използва само във връзка със „специализирани командировани национални 
експерти“, посочени в съображение 12 и член 6, параграф 3 на това решение. Те 
следва да бъдат ограничени по брой и не следва да се включват в тази една трета, 
която следва да представлява персоналът от държавите-членки, когато ЕСВД 
достигне своя пълен капацитет.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) ЕСВД трябва да формира част 
от откритата, ефикасна и 
независима европейска 
администрация на Съюза, както е 
предвидено в член 298 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. Изменението подчертава естеството на ЕСВД като 
част от независима европейска публична служба.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Съгласно член 6, параграф 9 от 
Решение 2010/427/EС на Съвета от 
26 юли 2010 г. за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност1, когато ЕСВД достигне 
пълния си капацитет, постоянните 
длъжностни лица на Съюза следва да 
представляват най-малко 60% от 
целия персонал на ЕСВД на ниво 
администратори (AD) и това следва 
да бъде отразено във всички степени в 
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йерархичната структура на ЕСВД.
___________________
1 OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Понятието „европейска 
администрация“ изисква, като 
основен принцип, подходящо 
географско представителство и 
балансирано представителство на 
половете по отношение на персонала. 
Назначаването на длъжност в ЕСВД 
следва да става въз основа на заслуги, 
като същевременно то следва да 
включва адекватно присъствие на 
граждани на всички държави-членки 
на всички равнища. Също така следва 
да се осигури адекватно балансирано 
представяне на половете на всички 
равнища. В бъдеще, когато ЕСВД 
организира конкурси за назначаване в 
ЕСВД, кандидатите от резервните 
списъци на Европейската служба за 
подбор на персонал за назначаване в 
ЕСВД следва да се разглеждат с 
предимство при запълване на 
свободните длъжности. 

Обосновка

Следва да става ясно, че понятието „европейска администрация“ съдържа като 
предпоставка необходимостта Европейската служба за външна дейност 
действително да представлява всички държави-членки на Европейския съюз и 
гражданите на Съюза, и в това си качество да се характеризира с подходящо 
географско представителство и балансирано представителство на половете.
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Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Параграф 7 от Законодателната 
резолюция на Европейския парламент 
от 8 юли 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета 
за определяне на организацията и 
функционирането на Европейската 
служба за външна дейност гласи, че 
допълнителните конкретни мерки, 
предвидени в член 6, параграф 6 от 
решението на Съвета за укрепване на 
балансираното географско 
представителство и балансираното 
представителство на половете,
трябва да включват, по отношение на 
балансираното географско 
представителство, мерки, аналогични 
на предвидените в Регламент (ЕО, 
Евратом) № 401/2004 на Съвета.

Обосновка

Както се уточнява в параграф 7 от Законодателната резолюция на Европейския 
парламент от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за 
определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна 
дейност, следва да става ясно, че понятието „европейска администрация“ съдържа 
като предпоставка необходимостта от това, Европейската служба за външна 
дейност действително да представлява всички държави-членки на Европейския съюз и 
гражданите на Съюза, и в това си качество да се характеризира с подходящо 
географско представителство и балансирано представителство на половете.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Като се отчита настоящото 
слабо представяне на определени 
държави-членки в Генерална дирекция 
„Външни отношения“, и последващия 
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риск това положение да продължи да 
съществува и в ЕСВД, следва да бъдат 
въведени временни мерки, които да 
останат в сила поне до 31 декември 
2020 г.

Обосновка

Европейската служба за външна дейност трябва да бъде наистина представителна 
за всички държави-членки на Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз и, 
като такава, да се характеризира с адекватно географско представителство и 
балансирано представяне на половете. Настоящото слабо представяне на определени 
държави-членки в Генерална дирекция „Външни отношения“ обосновава въвеждането 
на дългосрочни специални мерки, които да гарантират, че ЕСВД няма да се 
характеризира със същия дисбаланс.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) При изпълнение на служебните си 
задължения и в поведението си 
служителите на ЕСВД се ръководят 
единствено от интересите на Съюза. 
Те следва да не търсят и да не 
приемат указания от никое 
правителство, орган, организация или 
лице извън рамките на ЕСВД и от 
никоя служба или лице, с изключение 
на Върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност. Те нямат 
право да приемат никакво заплащане 
от какъвто и да било вид от друг 
източник извън ЕСВД.

Обосновка

Целта на изменението е да осигури съгласуваност с Решението на Съвета за 
определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна 
дейност, както и да потвърди, че независимо от това дали персоналът на ЕСВД идва 
от администрацията на Европейския съюз или от националните дипломатически 
служби на държавите-членки, служителите следва да отговарят единствено пред 
върховния представител.
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Всички служители на ЕСВД, 
обхванати от Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители, следва 
да имат еднакви права и задължения, 
независимо дали са длъжностни лица 
на Европейския съюз или срочно 
наети служители от националните 
дипломатически служби на 
държавите-членки, и следва да се 
третират еднакво, по-специално по 
отношение на допустимостта им да 
заемат всички длъжности в рамките 
на ЕСВД при равностойни условия. Не 
следва да се прави разграничение 
между срочно наети служители от 
националните дипломатически 
служби и длъжностни лица на 
Европейския съюз по отношение на 
разпределянето на задълженията във 
всички области на дейностите и 
политиките на ЕСВД.

Обосновка

Равенството на правата, задълженията и перспективите за професионално развитие 
е от съществено значение за гарантиране на съгласувана и независима ЕСВД.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се избегне всяко съмнение, 
следва да бъде потвърдено, че за 
длъжностните лица и срочно наетия 

(5) За да се избегне всяко съмнение, 
следва да бъде потвърдено, че за 
длъжностните лица и срочно наетия 
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персонал, заемащи длъжности в 
организационна единица, която е 
прехвърлена от Генералния секретариат 
на Съвета или от Комисията към ЕСВД 
в изпълнение на решението на Съвета, 
посочено в член 27, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз, се 
приема, че са прехвърлени заедно с 
длъжността. Това следва да се прилага и 
за договорно наетия и местния 
персонал, зачислен към такава 
организационна единица. Следва да 
бъдат предприети специални мерки, 
за да се гарантира, че засегнатият от 
прехвърлянето персонал получава 
подходящо насочване и помощ в 
кариерата.

персонал, заемащи длъжности в 
организационна единица, която е 
прехвърлена от Генералния секретариат 
на Съвета или от Комисията към ЕСВД 
в изпълнение на решението на Съвета, 
посочено в член 27, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз, се 
приема, че са прехвърлени заедно с 
длъжността. Това следва да се прилага и 
за договорно наетия и местния 
персонал, зачислен към такава 
организационна единица.

Обосновка

Макар и върховният представител/заместник-председател на Комисията да е този, 
който предприема съответните мерки, за да гарантира общо обучение за ЕСВД в 
съответствие с член 6, параграф 12 от решението на Съвета, най-подходящо 
изглежда да бъде включено специално съображение относно подобни важни въпроси.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) На персонала на ЕСВД следва да 
бъде осигурено подходящото общо 
европейско професионално развитие и 
обучение с цел създаването на общо 
чувство за принадлежност и 
колективен дух, и по-специално, 
утвърждаване на съществуващите 
практики и структури на Съюза. В 
сътрудничество с Комисията и по-
конкретно с нейния заместник 
председател, отговарящ за 
междуинституционалните 
отношения и администрация и след 
съгласуване с Европейския парламент, 
Върховният представител следва да 
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предприеме подходящи мерки с тази 
цел в срок от една година след 
влизането в сила на Решение …/... на 
Съвета, уреждащо организацията и 
функционирането на Европейската 
служба за външна дейност. За тази 
цел европейските академични 
центрове за високи постижения, 
които са с дългогодишна традиция в 
подпомагането на институциите на 
Съюза и с доказани дейности, 
свързани с обучение, изследвания и 
анализ на законодателството и 
политиките на Съюза, като например 
Колежът на Европа в Брюж и 
Натолин и Европейският 
университетски институт във 
Флоренция, след консултация с ЕСВД, 
ще определят системата на обучение 
за персонала на ЕСВД. Освен това, въз 
основа на установените от ЕСВД 
цели, те могат да задействат 
съществуващия потенциал от 
компетентности на 
дипломатическите школи на 
държавите-членки. На един втори 
етап, след като бъде събран 
достатъчно опит, това следва да 
доведе до създаването на Европейска 
дипломатическа академия.

Обосновка

Система на обучение, която се основава на европейските центрове за високи 
постижения, като например Колежа на Европа в Брюж и Натолин и Европейския 
университетски институт във Флоренция, и дипломатическите школи на държавите-
членки, би мобилизирала северното (Брюж), източното (Натолин) и южното 
(Флоренция) академично и изследователско измерение на ЕС и би запазила 
възможността за използването, по координиран и рационален начин, на центровете 
за обучение на националните дипломатически служби като изключително ценен 
ресурс.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се вземат предвид 
специфичните ситуации по гъвкав 
начин (напр. при спешна необходимост 
да се запълни длъжност или бъдещо 
прехвърляне на помощни дейности от 
Съвета или Комисията към ЕСВД), 
прехвърлянето на длъжностни лица от 
Съвета или Комисията към ЕСВД в 
интерес на службата, т.е. без 
предварително публикуване на 
свободната длъжност, в изключителни 
случаи също следва да бъде възможно.
По същия начин следва да бъде 
възможно да се прехвърлят в интерес на 
службата длъжностни лица от ЕСВД 
към Съвета или Комисията.

(7) С цел да се вземат предвид 
специфичните ситуации по гъвкав 
начин (напр. при спешна необходимост 
да се запълни длъжност или бъдещо 
прехвърляне на помощни дейности от 
Съвета или Комисията към ЕСВД), 
прехвърлянето на длъжностни лица от 
Съвета или Комисията към ЕСВД в 
интерес на службата, т.е. без 
предварително публикуване на 
свободната длъжност, в надлежно 
обосновани изключителни случаи също 
следва да бъде възможно. По същия 
начин следва да бъде възможно да се 
прехвърлят в интерес на службата 
длъжностни лица от ЕСВД към Съвета 
или Комисията.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С оглед на съответната роля и 
компетентности на Европейския 
парламент по отношение на 
определянето на целите и основните 
решения в областта на ОВППС и като се 
има предвид основната роля на 
Парламента като бюджетен орган и 
ролята му за демократичния контрол, 
служителите на Европейския парламент 
следва да могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД възможно най-
скоро.
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Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В конкретни случаи ЕСВД може 
да се обърне към ограничен брой 
високоспециализирани командировани 
национални експерти (SNEs), 
командировани с оглед на извършване 
на специфични задачи въз основа на 
подробно описание на работата, по 
отношение на които върховният 
представител следва да има 
правомощия и чието командироване 
не следва да се включва в едната 
трета, която персоналът от 
държавите-членки следва да 
представлява, когато ЕСВД достигне 
пълния си капацитет.

Обосновка

За да се осигури съответствие с Решението на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност. 
Изглежда наложително да се изясни положението на командированите национални 
експерти (SNEs) в ЕСВД в законодателството в областта на длъжностните лица.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от това, по отношение на 
ръководителите на делегации, 
правомощията, засягащи назначения, се 
упражняват въз основа на списък с 
кандидати, който Комисията е одобрила 
в рамките на правомощията, 
предоставени Й от Договорите.. Това се 
прилага mutatis mutandis и към 

2. Независимо от това, по отношение на 
ръководителите на делегации, 
правомощията, засягащи назначения, се 
упражняват, като се използва строга 
процедура за подбор, въз основа на 
заслуги и гарантиране на подходящо 
географско представителство и 
балансирано представителство на 
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прехвърляния в интерес на службата. половете въз основа на списък с 
кандидати, който Комисията е одобрила 
в рамките на правомощията, 
предоставени й от Договорите.

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. Поясняване на процедурата, както и на факта, че 
второто изречение не се прилага единствено за всички прехвърляния в интерес на 
службата, а само за тези, които засягат ръководителите на делегации.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 96 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжностно лице на ЕСВД, което 
трябва да изпълнява задачи за 
Комисията като част от 
задълженията си, получава 
инструкции от Комисията по 
отношение на тези задачи.

В областите, в които Комисията 
упражнява правомощията, 
предоставени й по силата на 
Договорите, Комисията, съгласно 
член 212, параграф 2 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз, 
може също да дава указания на 
делегациите, които се изпълняват 
изцяло под отговорността на 
ръководителя на делегацията.
Комисията и ЕСВД се договарят 
относно условията, отнасящи се до 
даването на указания от Комисията 
до делегациите. В частност те следва 
да предвиждат, че когато Комисията 
дава указания на ръководителите на 
делегации, едновременно с това тя 
изпраща копие от тези указания на 
централното управление на ЕСВД.

Обосновка

За да се осигури съответствие с Решението на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност.
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Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условията за прилагане на 
настоящия член се договарят между 
Комисията и ЕСВД.

заличава се

Обосновка

Като следствие на изменение 15.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условията, предвидени в член 7, 
параграф 1 и независимо от членове 4 и 
29, органите по назначаването на 
съответните институции в 
изключителни случаи могат, като 
действат при общо съгласие и 
единствено в интерес на службата и 
след изслушване на въпросното 
длъжностно лице, да прехвърлят това 
длъжностно лице от Съвета или 
Комисията към ЕСВД, без да 
уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.

При условията, предвидени в член 7, 
параграф 1, независимо от членове 4 и 
29 и за срок от една година от 
влизането в сила на настоящия 
регламент органите по назначаването 
на съответните институции, въз основа 
на надлежно обосновано решение и в 
изключителни случаи, могат, като 
действат при общо съгласие и 
единствено в интерес на службата и 
след изслушване на въпросното 
длъжностно лице, да прехвърлят това 
длъжностно лице от Съвета или 
Комисията към ЕСВД, без да 
уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.
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Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. Настоящата дерогация е необходима само за 
началния период; поради това действието й следва да бъде ограничено във времето.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
ЕСВД органът по назначаването 
разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно 
нает персонал, към когото се прилага 
член 2, буква д) от Условията за работа 
на другите служители, както и на 
персонал от националните 
дипломатически служби, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории. 

1. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
ЕСВД органът по назначаването 
разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно 
нает персонал, към когото се прилага 
член 2, буква д) от Условията за работа 
на другите служители, както и на 
персонал от националните 
дипломатически служби, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории.
Съгласно член 27 от настоящия 
Правилник за длъжностните лица и 
алинея първа на член 12, параграф 1 
от Условията за работа на другите 
служители, набирането на персонал 
цели да осигури на институцията 
услугите на длъжностни лица и 
срочно наети служители със 
способности, ефикасност и 
почтеност, отговарящи на най-
високите стандарти, наети въз 
основа на географско 
представителство, като се 
гарантира балансирано 
представителство на институциите 
и балансирано представителство на 
половете. Това задължение се прилага 
за ЕСВД като цяло и за различните 
съставни части на нейния персонал, 
включително за срочно наетите 
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служители, посочени в член 2, буква 
д) от Условията за работа на другите 
служители.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата, определена от Върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията, но не по-късно от 1 юли 
2013 г. органът по назначаването също 
така разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
други институции, без да дава
приоритет на някоя от тези категории.

От датата, определена от Върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията, но не по-късно от 1 януари 
2012 г. органът по назначаването също
така разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
други институции, които се 
подчиняват на същия Правилник за 
длъжностните лица и Условия за 
работа както ЕСВД при същите 
условия, без да дава приоритет на някоя 
от тези категории.

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. След Лисабон списъкът от институции (чл.13 ДЕС) 
включва и ЕЦБ, която обаче прилага свой собствен Правилник за длъжностните лица 
(съставен по подобие на Правилника за длъжностните лица на Европейските 
общности, но често с различни условия) и има различна, опростена система за 
набиране на персонал и сключване на договори. Следва да се уточни, че само 
служители, за които се прилага същия Правилник за длъжностните лица, при същите 
условия, следва да бъдат разглеждани като кандидати за ЕСВД.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При разглеждане на молбите, 
назначаващият орган прилага 
принципите за подходящо географско 
представителство,балансирано 
представителство на институциите 
и балансирано представителство на 
половете. Предвид извънредния 
характер на ситуацията и 
предвидените бъдещи общи нужди, до 
31 декември 2020 г., следва да се 
проведат конкурси за наемане на 
работа на служители от държави-
членки, които не са достатъчно 
представени, с цел да се осигури 
спазване на принципите, посочени в 
член 27 на Правилника за 
длъжностните лица, включително 
подбор на възможно най-широка 
географска основа. 
При разглеждане на молбите органът 
по назначаването, съгласно член 6,
параграф 9 от Решение 2010/427/ЕС 
на Съвета, винаги съблюдава 
принципа на постоянно наетите 
длъжностни лица на Съюза да 
представляват най-малко 60% от 
целия персонал на ЕСВД и това 
трябва да намери отражение във 
всички степени в рамките на 
йерархията на ЕСВД.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98a
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По въпросите, свързани с наемането 
на персонал в ЕСВД, върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност/заместник-председател 
на Комисията получава препоръки от 
Консултативен комитет по 
назначенията, съставен от 
представители на държавите-членки, 
Комисията, генералния секретариат 
на Съвета и Европейския парламент. 
Консултативният комитет по 
назначенията наблюдава процедурите 
за подбор на всички равнища в ЕСВД и 
развитието на персонала в ЕСВД, 
особено с оглед на постигането на 
подходящо географско равновесие и 
равновесие между половете.

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. За наемането на персонал в ЕСВД следва да се 
прилага прозрачна и обективна процедура, като се използват съществуващите 
практики, изменени по подходящ начин.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98 б
С оглед осигуряването на 
равнопоставеност на всички членове 
на персонала на ЕСВД, независимо от 
това дали те са от администрацията 
на Европейския съюз или от 
националните дипломатически 
служби на държавите-членки, по-
специално по отношение на 
допустимостта им да заемат всички 
длъжности и поемат всички 
отговорности при равни условия, в 
качеството си на орган по 
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назначаването, върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията съставя 
таблица за съответствие между 
административните степени на ЕС, 
по-специално на равнище AD, и 
дипломатическите рангове по 
старшинство, с цел да се гарантира, 
че в момента на набирането, 
персоналът, идващ от държавите-
членки получава степен, която 
отговаря на средния стаж за тази 
конкретна степен.

Обосновка

С новата система за степенуване на служителите със степени AD, отнема между 9 
и 12 години един служител да придобие степен AD 8. В класификацията на 
дипломатическия списък, използван от Комисията, степента AD 8 отговаря на 
дипломатическата длъжност „Първи секретар“. Често в националните 
дипломатически служби за придобиване на тази степен се изискват само 3 до 5 
години опит . Тази разлика във времето важи и за по-високите степени, като пътят 
на професионално израстване на служители със AD степени е много по-дълъг в 
сравнение с този на националните дипломати. Една нова таблица за сравнителен 
анализ на старшинството би осигурила пълна равнопоставеност и равни шансове за 
професионално развитие за целия личен състав на ЕСВД.

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98 в
Когато ЕСВД достигне своя пълен 
капацитет, персоналът от 
дипломатическите служби на 
държавите-членки представлява 
най-малко една трета от целия 
персонал на ЕСВД на равнище AD. По 
подобен начин, безсрочно 
назначените служители на ЕС 
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представляват поне 60% от целия 
персонал на ЕСВД на равнище AD.

Обосновка

За да се осигури съответствие с Решението на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98 г
Годишният доклад относно 
заетостта на длъжностите в ЕСВД, 
който, в съответствие с член 6, 
параграф 9 от Решение 2010/427/ЕС 
на Съвета, трябва да бъде представян 
от върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и 
заместник-председател на 
Комисията пред Европейския 
парламент и Съвета, съдържа анализ 
на структурата на персонала според 
неговия статут – срочно нает или 
постоянен, националност и пол, 
според функционалните групи 
AD/AST, заемани степени и 
длъжности. Всички отклонения от 
минималния праг от 60% и 
изискванията за географското 
представителство, установени като 
цел от Решение 2010/427/ЕС на 
Съвета, трябва да бъдат коригирани в 
рамките на една година, включително 
чрез прилагане на допълнителни 
мерки.
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Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 98 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98 д
Независимо от разпоредбите на член 
4, алинея втора и трета, член 7, 
параграф 1, член 27, алинея втора, и 
член 29, параграф 1, букви а), б) и в), 
от настоящия Правилник за 
длъжностните лица, до 31 декември 
2010 г. свободните длъжности се 
заемат, в съответствие с 
индикативните цели за набиране на 
персонал, определени според 
референтните стойности „Kinnock“1, 
чрез назначаване на граждани на 
недостатъчно представени държави-
членки. Назначенията се извършват 
за всички степени на длъжностните 
групи AD, след провеждането на 
вътрешни и външни конкурси, въз 
основа на квалификацията и на 
тестове, организирани, съгласно 
посоченото в приложение III към 
настоящия Правилник за 
длъжностните лица
____________
1 Подходящи показатели за набиране 
на персонал от държава-членка, 
които показват усреднената 
относителна стойност на трите 
критерия (изразени в проценти): (1) 
брой на населението, (2) брой на местата 
в Европейския парламент и (3) тежест 
на гласовете в Съвета (C(2003)0436)..

Обосновка

Както е посочено в параграф 7 на резолюцията на Европейския парламент от 8 юли 
2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност, 
следва да съществува система, аналогична на въведената с Регламент (ЕО,Евратом) 
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№401/2004 на Съвета за компенсиране на географското неравновесие.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIII a – Член 99 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 99a
Преди да встъпят в длъжност и, ако 
е уместно, след това, всички членове 
на персонала на ЕСВД във 
функционална група AD получават 
общо обучение. За тази цел се създава 
Европейска дипломатическа 
академия. Академията ще си 
сътрудничи тясно със съответните 
органи в държавите-членки и с 
Европейския колеж по сигурност и 
отбрана, като интегрира последния 
след изтичане на преходен период. 
Предоставяното от нея обучение ще 
се основава на уеднаквени и 
хармонизирани учебни програми и ще 
включва, по целесъобразност, 
обучение по консулски и 
дипломатически процедури, 
дипломация, посредничество за 
разрешаване на конфликти и 
международни отношения, заедно с 
познания за историята и 
функционирането на Европейския 
съюз. В Академията ще се обучава и 
персонал на мисии по линия на 
общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО) и Академията ще 
бъде отворена, по целесъобразност, за 
други служители, които работят за 
Европейския съюз или държавите-
членки.
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Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 5 – буква б) 
Условия за работа на другите служители
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) персонал, командирован от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки, назначен за 
временно попълване на постоянна 
длъжност в ЕСВД.“

д) персонал от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки, назначен за временно попълване 
на постоянна длъжност в ЕСВД.

Обосновка

Терминологията, използвана в Регламента, изменящ Правилника за длъжностните 
лица и Условията за работа, следва да бъде съобразена с терминологията на 
Решението на Съвета за определяне на организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна дейност. По-конкретно терминът „командирован“ 
следва да се използва само във връзка с „специализирани командировани национални 
експерти“, посочени в съображение 12 и член 6, параграф 3 на това решение. Те 
следва да бъдат ограничени по брой и не следва да се включват в тази една трета, 
която следва да представлява персоналът от държавите-членки, когато ЕСВД 
достигне своя пълен капацитет.

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 6
Условия за работа на другите служители
Член 3 а – параграф 1 – алинея 1 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 3а, параграф 1, се добавя 
следната алинея:

заличава се

„Персонал, назначен за изпълнението 
на задължения на пълен или непълен 
работен ден в делегации на Съюза, 
може да бъде временно зачислен към 
седалището на институцията 
съгласно процедурата за мобилност, 
определена в членове 2 и 3 от 
приложение X към Правилника за 
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длъжностните лица.“

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. Зачисляването към седалището на ЕСВД на 
договорно наети служители, изрично назначени да работят в делегация, противоречи 
на принципите на лоялност и добро управление. Това представлява разширяване на 
възможността за наемане на договорно нает персонал, което е несъвместимо с 
независимостта на публичната администрация на Европейския съюз.

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 7
Условия за работа на другите служители
Член 3 а – параграф 1 – алинея 1 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Член 3б, параграф 2, се заменя със 
следното:

заличава се

„С изключение на случаите, посочени 
в член 3а, параграф 1, втора алинея, 
използването на договорно нает 
персонал за спомагателни задачи е 
изключено, когато се прилага член 
3а.“

Обосновка

В съгласие с докладчика на JURI. Зачисляването към седалището на ЕСВД на 
договорно наети служители, изрично назначени да работят в делегация, противоречи 
на принципите на лоялност и добро управление. Това представлява разширяване на 
възможността за наемане на договорно нает персонал, което е несъвместимо с 
независимостта на публичната администрация на Европейския съюз.

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители
Глава 10 – Член 50 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Персонал от националните 1. Персонал от националните 
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дипломатически служби на държавите-
членки, който е бил подбран по 
процедурата, определена в член 98, 
параграф 1 от Правилника за 
длъжностните лица, и който е 
командирован от своята национална 
дипломатическа служба, се назначава 
като срочно нает персонал съгласно 
член 2, буква д).

дипломатически служби на държавите-
членки, който е бил подбран по 
процедурата, определена в член 98, 
параграф 1 от Правилника за 
длъжностните лица, се назначава като 
срочно нает персонал съгласно член 2,
буква д). Административната 
степен, определена на избраните от 
националните дипломатически 
служби на държавите-членки 
кандидати, следва да бъде степента, 
на която им дават право 
прослуженото време и броят на 
повишенията в националната 
дипломатическа служба на произход 
въз основа на системата за 
повишения, която се прилага за 
служителите на ЕС.

Обосновка

Терминологията, използвана в Регламента за изменение на Правилника за 
длъжностните лица и Условията за работа, следва да съответстват на решението 
на Съвета за създаване на ЕСВД. Терминът „командировани“ следва да се използва 
само за специализирани командировани национални експерти. Независимо от своя 
произход, персоналът на ЕСВД, следва да има еднакви перспективи за професионално 
развитие.

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Условия за работа на другите служители
Член 50 б а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 ба
Считано от 2012 г., върховният 
представител, като орган по 
назначаването за ЕСВД, представя 
годишен доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
заемането на длъжностите в ЕСВД, 
равнището на съответствие с 
изискванията, посочени в член 6, 
параграф 9 от Решение на Съвета 
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.../... от … за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност  по отношение състава на 
персонала на ЕСВД и неговото 
структуриране по националност и 
пол съгласно функционални групи 
AD/AST, заемани степени и 
длъжности.

Обосновка

Парламентът и Съветът като съзаконодатели на изискваните изменения на 
Правилника за длъжностните лица и Условията на работа във връзка с изграждането 
на ЕСВД следва да бъдат наравно информирани за прилагането и ефективността на 
подобни изменения, особено по отношение на цифровите прагове, заложени в 
решението на Съвета и целта за подходящо географско представителство и 
балансирано представителство на половете в персонала на ЕСВД.

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители
Глава 10 – Член 50 б б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 бб
С оглед осигуряването на 
равнопоставеност на всички членове 
на персонала на ЕСВД, независимо от 
това дали те са от администрацията 
на Европейския съюз или от 
националните дипломатически 
служби на държавите-членки, по-
специално по отношение на 
допустимостта им да заемат всички 
длъжности и поемат всички 
отговорности при равни условия, в 
качеството си на орган по 
назначаването, върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията съставя 
таблица за съответствие между 
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административните степени на ЕС, 
по-специално на равнище AD, и 
дипломатическия стаж, с цел да се 
гарантира, че в момента на 
набирането, персоналът, идващ от 
държавите-членки получава степен, 
която отговаря на средния стаж за 
тази конкретна степен.

Обосновка

С новата система за степенуване на служителите със степени AD, отнема между 9 
и 12 години един служител да придобие степен AD 8. В класификацията на 
дипломатическия списък, използван от Комисията, степента AD 8 отговаря на 
дипломатическата длъжност „Първи секретар“. Често в националните 
дипломатически служби за придобиване на тази степен се изискват само 3 до 5 
години опит . Тази разлика във времето важи и за по-високите степени, като пътят 
на професионално израстване на служители със AD степени е много по-дълъг в 
сравнение с този на националните дипломати. Нова таблица за сравнителен анализ на 
стажа би осигурила пълна равнопоставеност и равни шансове за професионално 
развитие за целия персонал на ЕСВД.

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Условия за работа на другите служители
Член 50 б в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 бв
Независимо от разпоредбите на член 
4, алинея втора и трета, член 7, 
параграф 1, член 27, алинея втора, и 
член 29, параграф 1, букви а), б) и в), 
от  Правилника за длъжностните 
лица, до 31 декември 2010 г. 
свободните длъжности се заемат, в 
съответствие с индикативните цели 
за набиране на персонал, определени 
според референтните стойности 
„Kinnock“1, чрез назначаване на 
граждани на недостатъчно 
представени държави-членки. 
Назначенията се извършват за всички 
степени на функционалните групи 
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AD, след провеждането на вътрешни 
и външни конкурси, въз основа и на 
квалификация и на тестове, 
организирани, както е посочено в 
приложение III към Правилника за 
длъжностните лица
_________________
1 Подходящи показатели за набиране 
на персонал от държава-членка, 
които показват усреднената 
относителна стойност на трите 
критерия (изразени в проценти): (1) 
брой на населението, (2) брой на местата 
в Европейския парламент и (3) тежест 
на гласовете в Съвета (C(2003)0436)..

Обосновка

Както е посочено в параграф 7 на резолюцията на Европейския парламент от 8 юли 
2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност, 
следва да съществува система, аналогична на въведената с Регламент (ЕО,Евратом) 
№401/2004 на Съвета за компенсиране на географското неравновесие.

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители
Член 50 б г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 бг
1. Членове от персонала от 
националните дипломатически 
служби на държавите-членки могат 
да се кандидатират за свободни 
длъжности в рамките на своите 
национални дипломатически служби 
на произход наравно с вътрешните 
кандидати на тази национална 
дипломатическа служба.
2. Там където националната 
дипломатическа служба на произход 
на срочно наетите служители на 
ЕСВД, изисква, за целите на 
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вътрешната организация и 
човешките ресурси, съставяне на 
годишен атестационен доклад или 
оценка, върховният представител и 
съответната национална 
дипломатическа служба се 
споразумяват за условията за 
автоматичното признаване и 
валидност на атестационния доклад 
или оценка, направени от върховния 
представител, отнасящи се до всички 
членове на персонала на ЕСВД, набран 
от такава национална 
дипломатическа служба.
3. Годишните атестационни доклади 
или оценки на персонал на ЕСВД, 
набран от националните 
дипломатически служби на 
държавите-членки, при никакви 
обстоятелства не могат да бъдат 
съставяни или осъществявани от 
националната дипломатическа 
служба на произход.

Обосновка

Персоналът от националните дипломатически служби и служещ в ЕСВД, следва да 
има еднакви възможности за професионално развитие като персонала, служещ в 
националната дипломатическа служба на произход. За да се осигури независимост за 
ЕСВД, персоналът от националните дипломатически служби не следва да се отчита 
пред отдел „Човешки ресурси“ на своята дипломатическа служба на произход 
посредством годишни оценки или атестационни доклади. Само ЗП/ВП следва да 
отговаря за оценката на персонала на ЕСВД, независимо от неговия произход.



AD\833307BG.doc 31/31 PE445.792v03-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Изменение на правилника за длъжностните лица на Европейските 
общности и на условията за работа на другите служители на 
Общностите

Позовавания COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Водеща комисия JURI

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

AFET
23.6.2010

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Jacek Saryusz-Wolski
27.4.2010

Разглеждане в комисия 20.9.2010 29.9.2010

Дата на приемане 29.9.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

55
4
6

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska 
Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana 
Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis 
Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, 
Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, 
Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, 
Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José 
Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica 
Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, 
Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan 
Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Ernst Strasser, 
Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, 
Кристиан Вигенин, Graham Watson

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Elena Băsescu, Malika 
Benarab-Attou, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Евгени Кирилов, 
Marietje Schaake, György Schöpflin, Konrad Szymański, Indrek 
Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Zigmantas Balčytis, Olle Ludvigsson, Marek Henryk Migalski, 
Antigoni Papadopoulou, Pavel Poc


