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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje siūlomais pakeitimais siekiama tikslų, apibrėžtų 2010 m. liepos 8 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, ir sutvirtinamas teisinis pagrindas, 
apibrėžtas šiame sprendime, siekiant užtikrinti nuoseklią, veiksmingą, nepriklausomą ir iš 
tikrųjų europietišką Europos išorės veiksmų tarnybą, apibrėžtą ir sukurtą visiškai taikant 
Bendrijos metodą. Šioje nuomonėje siūlomais pakeitimais siekiama trijų svarbių tikslų: (i) 
nustatyti veiklos sistemą, pagal kurią galima būtų užtikrinti visišką EIVT darbuotojų 
nepriklausomybę ir lojalumą atliekant savo užduotis, ypač turint mintyje darbuotojus iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų, kadangi jie neturėtų būti pavaldūs daugiau nei vienam 
vadovui, t. y. būti atsakingi ir vyriausiajam įgaliotiniui, ir jų šalies nacionalinės diplomatinės 
tarnybos vadovybei, tačiau jie turi dirbti tik vadovaudamiesi vyriausiojo įgaliotinio, 
atliekančio jų paskyrimų tarnybos funkcijas, nurodymais ir atsakomybe; (ii) pasiūlyti 
vyriausiajam įgaliotiniui, kuriam pagal Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiama EIVT, 6 
straipsnio 12 dalį tenka kompetencija per metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo imtis 
atitinkamų veiksmų EIVT personalo tinkamam bendram mokymui užtikrinti, remiantis, visų 
pirma, esama praktika ir struktūromis, itin vertingą mokymo ir profesinio tobulinimo sistemą, 
kuria siekiama sukurti tikrą EIVT darbuotojų vieningumo dvasią ir panaudoti ES mokslo ir 
mokslinių tyrimų šiaurės, rytų ir pietų dimensijas; ir (iii) užtikrinti tinkamą geografinės 
teritorijos atstovavimą ir lyčių pusiausvyrą sudarant EIVT personalą. Šiuo tikslu šioje 
nuomonėje pateiktuose pakeitimuose iš naujo formuluojami pagrindiniai Sprendimo, kuriuo 
įsteigiamas EIVT, elementai, pvz., esminė būtinybė visiems EIVT darbuotojams užtikrinti 
vienodą požiūrį ir karjeros galimybes arba būtinybė atsiradus progai iš karto užtikrinti ES 
institucijų, išskyrus Tarybą ir Komisiją, pareigūnams galimybę teikti paraiškas laisvoms 
darbo vietoms EIVT užimti. Tuo pat metu šiuose pakeitimuose panaudojami ir smulkiau 
apibrėžiami konkretūs aspektai, įtraukti ir į teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
sprendimo, kuriuo įstiegiama EIVT, ir į patį Sprendimą. Šiuo atžvilgiu minėtosios rezoliucijos 
7 dalyje pateikiamas tvirtinimas, kad „Tarybos sprendimo 6 straipsnio 6 dalyje numatytos 
specialios papildomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti geografinę ir lyčių pusiausvyrą, 
kalbant apie geografinę pusiausvyrą turėtų apimti priemones, analogiškas Tarybos reglamente 
(EB, Euratomas) Nr. 401/2004 nurodytoms priemonėms“, jei vienos ar daugiau valstybių 
atstovų EIVT būtų per mažai, dabar yra tvirčiau pagrindžiamas aiškia nuostata, kad 
vyriausiasis įgaliotinis pasinaudoja Kinnocko pamatine verte, apibrėžta atsižvelgiant į 2004 
m. Sąjungos plėtrą, ir priima specialias laikinąsias, nuo Tarnybos nuostatų nukrypstančias ir 
tinkamą geografinės teritorijos atstovavimą visiškai užtikrinančias priemones, įskaitant 
vidinius ir išorės konkursus tik tų valstybių narių piliečiams, kurių atstovų tarnyboje per 
mažai. Kadangi EIVT darbuotojams bus taikomi Tarnybos nuostatai (ES pareigūnams) ir 
Įdarbinimo sąlygos (darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, laikiniesiems 
darbuotojams ir sutartininkams), būtina, jei reikia, kad tas pats pakeitimas būtų pateiktas du 
kartus: vieną kartą siekiant užtikrinti jo tinkamą įtraukimą į Tarnybos nuostatus, taigi ir jo 
taikymą ES pareigūnams, ir antrą kartą siekiant užtikrinti jo tinkamą įtraukimą į Įdarbinimo 
sąlygas, taigi ir jo taikymą EIVT darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, 
laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams.
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PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 
straipsnį Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai padeda Europos išorės veiksmų 
tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba 
bendradarbiauja su valstybių narių 
diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro 
Tarybos generalinio sekretoriato ir 
Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai 
bei valstybių narių nacionalinių 
diplomatinių tarnybų deleguotas 
personalas.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 
straipsnio 3 dalį Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai padeda Europos išorės veiksmų 
tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba 
bendradarbiauja su valstybių narių 
diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro 
Tarybos generalinio sekretoriato ir 
Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai 
bei darbuotojai iš valstybių narių 
nacionalinių diplomatinių tarnybų.

Pagrindimas

Reglamente, iš dalies keičiančiame Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas, naudojami 
terminai turėtų atitikti naudojamus Tarybos sprendime, kuriuo nustatoma Europos išorės 
veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas. Ypač terminas „deleguotas“ turėtų būti naudojamas 
tik kalbant apie 12 konstatuojamojoje dalyje ir šio sprendimo 6 straipsnio 3 dalyje minimus 
„konkrečių sričių komandiruotus nacionalinius ekspertus“. Jų skaičius turėtų būti ribotas ir 
jie neturėtų būti įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT 
pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) EIVT priklauso atvirai, veiksmingai 
ir nepriklausomai Europos 
administracijai, kaip numatyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
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298 straipsnyje.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Pakeitime pabrėžiamas EIVT kaip vienos iš nepriklausomų 
Europos viešųjų tarnybų pobūdis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) EIVT pradėjus dirbti pilnu 
pajėgumu, pagal 2010 m. liepos 26 d. 
Tarybos sprendimo 2010/427/ES, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas1, 
6 straipsnio 9 dalį Sąjungos nuolatiniai 
pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 
60 % visų AD pareigų grupės EIVT 
darbuotojų ir tai turėtų atsispindėti 
visuose EIVT hierarchijos lygiuose.
___________________
1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Sąvoka „Europos administracija“ 
reiškia, jog reikia iš esmės vadovautis 
principu, kad užtikrinamas tinkamas 
personalo geografinis reprezentatyvumas 
ir pusiausvyra lyčių atžvilgiu. Priimant į 
pareigas EIVT, nors ir atsižvelgiama į 
nuopelnus, turėtų būti visuose lygmenyse 
užtikrinamas deramas visų valstybių 
narių piliečių dalyvavimas. Taip pat 
visuose lygmenyse turi būti užtikrinama 
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lyčių pusiausvyra. Ateityje EIVT rengiant 
įdarbinimo EIVT konkursus, į Europos 
personalo atrankos tarnybos rezervinius 
įdarbinimo sąrašus įtrauktiems 
kandidatams derėtų suteikti pirmenybę 
užpildant laisvas darbo vietas. 

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ reiškia, kad Europos išorės veiksmų 
tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir 
Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti tinkamu geografiniu 
reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) 2010 m. liepos 8 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje 
nurodoma, kad Tarybos sprendimo 6 
straipsnio 6 dalyje numatytos specialios 
papildomos priemonės, kuriomis siekiama 
stiprinti geografinį reprezentatyvumą bei 
institucinę ir lyčių pusiausvyrą, 
geografinio reprezentatyvumo aspektu 
turėtų apimti priemones, analogiškas 
numatytoms Tarybos reglamente (EB, 
Euratomas) Nr. 401/2004.

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo 
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas, 7 dalyje, turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ reiškia, kad 
Europos išorės veiksmų tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos 
valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti 
tinkamu geografiniu reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
Komisijos išorės santykių generaliniame 
direktorate nepakankamai atstovaujama 
kai kurioms valstybėms narėms ir kad dėl 
to esama rizikos, jog taip pat gali būti ir
EIVT, reikėtų nustatyti laikinąsias 
priemones, kurios galiotų bent iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Europos išorės veiksmų tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos 
valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti 
tinkamu geografiniu reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra. Tai, kad šiuo metu Komisijos 
išorės santykių generaliniame direktorate nepakankamai atstovaujama kai kurioms 
valstybėms narėms, pateisina ilgalaikes specialiąsias priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, 
jog toks disbalansas nebūtų būdingas ir EIVT.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1f) EIVT personalo nariai turėtų atlikti 
savo pareigas ir elgtis atsižvelgdami tik į 
Sąjungos interesus. Jie neturėtų siekti 
gauti ar laikytis jokios vyriausybės, 
institucijos, organizacijos ar EIVT 
nedirbančio asmens arba jokios įstaigos 
ar asmens, išskyrus Vyriausiąjį įgaliotinį 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
nurodymų. Jie negali priimti jokio 
užmokesčio iš jokių kitų EIVT 
nepriklausančių šaltinių.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės 
veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, ir dar kartą patvirtinti, kad, nepaisant to, ar EIVT 
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darbuotojai yra iš Europos Sąjungos administracijos, ar iš valstybių narių diplomatinių 
tarnybų, jie turėtų būti pavaldūs Vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Visi EIVT darbuotojai, kuriems 
taikomi Tarnybos nuostatai ir Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygos, turėtų 
turėti tokias pačias teises ir pareigas, 
nepaisant to, ar jie yra Europos Sąjungos 
pareigūnai, ar laikinieji darbuotojai iš 
valstybių narių diplomatinių tarnybų, ir 
jie turėtų būti traktuojami vienodai, ypač 
atkreipiant dėmesį į tai, kad turi būti 
užtikrintos lygiavertės sąlygos visoms 
pareigybėms EIVT užimti. Paskirstant 
pareigas, vykdytinas visose EIVT veiklos 
ir įgyvendinamos politikos srityse, 
laikiniesiems darbuotojams iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų ir 
Europos Sąjungos pareigūnams turėtų 
būti taikomos vienodos sąlygos.

Pagrindimas

Siekiant sukurti darnią ir nepriklausomą EIVT būtina užtikrinti vienodas teises ir pareigas bei 
karjeros galimybes.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti 
patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji 
darbuotojai, einantys pareigas 
organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti 
patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji 
darbuotojai, einantys pareigas 
organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 
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sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 
dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, 
laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai 
taip pat turėtų būti taikoma į tokį 
organizacinį padalinį paskirtiems 
sutartininkams ir vietiniams darbuotojams. 
Reikėtų imtis specialių priemonių 
užtikrinti, kad perkeliamiems 
darbuotojams būtų suteiktos tinkamos 
profesinės rekomendacijos ir pagalba.

sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 
dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, 
laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai 
taip pat turėtų būti taikoma į tokį 
organizacinį padalinį paskirtiems 
sutartininkams ir vietiniams darbuotojams.

Pagrindimas

Kadangi pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis imasi tinkamų priemonių, 
kuriomis pagal Tarybos sprendimo 6 straipsnio 12 dalį EIVT užtikrinamas bendras mokymas, 
labiausiai tinkama atrodo šiems svarbiems klausimams skirta konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) EIVT darbuotojams turėtų būti 
užtikrinama tinkamas bendras ES 
profesinis tobulinimas ir mokymas, 
kuriais siekiama sukurti bendrumo 
jausmą ir bendrą atsidavimą (esprit de 
corps) ir kurie būtų, visų pirma, 
grindžiami esama praktika ir 
struktūromis. Vyriausiasis įgaliotinis šiuo 
tikslu turėtų per metus nuo ... m. ... ... d. 
Tarybos sprendimo ..../..., kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, 
įsigaliojimo imtis atitinkamų veiksmų. 
Tuo tikslu Europos mokslo kompetencijos 
centrai, turintys ilgą pagalbos Europos 
Sąjungos institucijoms tradiciją ir 
pripažinti švietimo, mokslinių tyrimų ir 
analizės Sąjungos teisės ir politikos 
klausimais srityse, pvz., Europos kolegijos 
Briugėje ir Natoline ir Europos 
universitetinis institutas Florencijoje, 
konsultuodamiesi su EIVT turėtų 
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nustatyti EIVT personalo mokymo 
sistemą. Be to, jie, remdamiesi EIVT 
nustatytais tikslais, turėtų naudotis 
esamais valstybių narių diplomatijos 
mokyklų kompetenciniais pajėgumais. 
This should lead, in a second phase, after 
sufficient experience has been gained, to 
the creation of a European Diplomatic 
Academy.

Pagrindimas

Europos kompetencijos centrais, pvz., Europos kolegijomis Briugėje ir Natoline, Europos 
universitetiniu institutu Florencijoje ir valstybių narių diplomatijos mokyklomis, pagrįsta 
mokymo sistema suvienytų ES mokslo ir mokslinių tyrimų šiaurės (Briugė), rytų (Natolinas) ir 
pietų (Florencija) dimensijas ir užtikrintų galimybę toliau koordinuotai ir sklandžiai naudotis 
nacionalinių diplomatinių tarnybų mokymų centrais kaip itin vertingais ištekliais.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba 
būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš 
Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais 
atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti 
pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos 
dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto 
nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. 
Panašiai turėtų būti galima perkelti 
pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į 
Tarybą ar Komisiją.

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba 
būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš 
Tarybos ar Komisijos į EIVT), deramai 
pagrįstais išimtiniais atvejais taip pat 
turėtų būti galima perkelti pareigūnus į 
EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos 
interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie 
laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti 
galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos 
interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Turint omenyje svarbų Europos 
Parlamento vaidmenį ir kompetenciją 
apibrėžiant bendros užsienio ir saugumo 
politikos tikslus ir pagrindines 
alternatyvas ir atsižvelgiant į esminį 
Parlamento, kaip biudžeto valdymo 
institucijos, vaidmenį bei jam tenkantį 
demokratinės priežiūros vaidmenį, 
Europos Parlamento pareigūnams turėtų 
būti suteikta galimybė, atsiradus progai, 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) EIVT gali ypatingais atvejais turėti 
galimybę įdarbinti ribotą skaičių 
konkrečių sričių deleguotųjų nacionalinių 
ekspertų (DNE), kurie būtų deleguojami 
konkrečioms užduotims atlikti pagal 
išsamų pareigybės aprašymą ir būtų 
pavaldūs vyriausiajam įgaliotiniui ir kurie 
nebūtų įskaičiuojami į trečdalį, kurį 
turėtų sudaryti valstybių narių personalas 
EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas. Rengiant su personalo reikalais susijusius teisės aktus labai 
svarbu patikslinti deleguotųjų nacionalinių ekspertų statusą EIVT.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau su delegacijų vadovų 
paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi 
remiantis kandidatų sąrašu, kuriam 
Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai 
suteiktus įgaliojimus. Tai taikoma mutatis 
mutandis perkėlimui dėl tarnybos 
interesų.

2. Tačiau su delegacijų vadovų 
paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi 
taikant kruopščios atrankos procedūrą, 
kurią vykdant atsižvelgiama į nuopelnus 
ir užtikrinamas tinkamas geografinis 
reprezentatyvumas ir lyčių pusiausvyra,
remiantis kandidatų sąrašu, kuriam 
Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai 
suteiktus įgaliojimus.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Paaiškinama procedūra ir tai, kad antrasis sakinys 
taikomas ne bet kokiam perkėlimui dėl tarnybos interesų, bet tik delegacijų vadovų 
perkėlimui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo 
pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, 
vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių 
užduočių.

Srityse, kuriose Komisija turi jai 
Sutartimis suteiktus įgaliojimus, ji taip pat 
gali, vadovaudamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 
2 dalimi, delegacijoms duoti nurodymus, 
kurie turi būti vykdomi visą atsakomybę 
prisiimant delegacijos vadovui. Komisija 
ir EIVT susitaria dėl sąlygų, susijusių su 
Komisijos nurodymų delegacijoms 
pateikimu. Jose turėtų būti numatyta, visų 
pirma, kad duodama delegacijų vadovams 
nurodymus Komisija tuo pat metu pateiks 
šių nurodymų kopiją EIVT centrinei 
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administracijai.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl šio straipsnio įgyvendinimo būdų 
Komisija susitaria su EIVT.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas  15 pakeitimo padarinys.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų 
tarnybos gali išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 
nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų, neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius ir per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, susijusių 
institucijų paskyrimų tarnybos 
vadovaudamosi tinkamai pagrįstu 
sprendimu gali išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 
nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
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perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Tokia nukrypti leidžianti nuostata reikalinga tik pradiniu 
laikotarpiu, todėl reikėtų nustatyti jos galiojimo terminą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą 
EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų 
paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems 
taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, paraiškas ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą 
EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų 
paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems 
taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, paraiškas ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 
Kaip numatyta Tarnybos nuostatų 
27 straipsnyje ir Kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
12 straipsnio 1 dalyje, priimant į darbą 
siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų 
aukščiausio lygio sugebėjimų, 
darbingumo ir patikimumo pareigūnai ir 
laikinieji darbuotojai, parinkti iš Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečių siekiant 
užtikrinti geografinės teritorijos 
atstovavimą. Šis įpareigojimas taikomas 
visai EIVT ir skirtingoms šios tarnybos 
darbuotojų grupėms, įskaitant 
laikinuosius darbuotojus, nurodytus Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 2 straipsnio e punkte.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einančio Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, 
bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d.
paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų 
institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einančio Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, 
bet ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d.
paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų 
institucijų pareigūnų, kuriems kaip ir 
EIVT pareigūnams tokiomis pat 
sąlygomis taikomi tie patys Tarnybos 
nuostatai ir įdarbinimo sąlygos, paraiškas, 
neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių 
kategorijų.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai institucijų sąrašas (ESS 13 
straipsnis) apima ir Europos centrinį banką, kuris, vis dėlto, taiko savo tarnybos nuostatus 
(parengtus pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus, bet turinčius kitokių 
sąlygų) ir naudojasi kitokia, supaprastinta įdarbinimo ir sutarčių sudarymo sistema. Reikėtų 
aiškiai nurodyti, kad kandidatais į EIVT turėtų būti laikomi tik pareigūnai, kuriems tokiomis 
pat sąlygomis taikomi tie patys Tarnybos nuostatai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Svarstydama paraiškas paskyrimų 
tarnyba įgyvendina tinkamo geografinio 
reprezentatyvumo bei institucinės ir lyčių 
pusiausvyros tikslus. Atsižvelgiant į esamą 
išskirtinę padėtį ir numatomus būsimus 
bendrus poreikius, iki 2020 m. gruodžio 
31 d. derėtų rengti konkursus siekiant 
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įdarbinti pareigūnus iš per mažai 
atstovaujamų valstybių narių, kad būtų 
užtikrintas šių Tarnybos nuostatų 27 
straipsnyje nustatytų principų laikymasis, 
įskaitant įdarbinimą iš kuo platesnės 
geografinės teritorijos. 
Nagrinėdama paraiškas, pagal Tarybos 
sprendimo 2010/427/ES 6 straipsnio 9 dalį 
paskyrimų tarnyba visada laikosi 
principo, kad nuolatiniai Sąjungos 
pareigūnai turi sudaryti ne mažiau kaip 
60 % visų EIVT darbuotojų ir kad tai turi 
atsispindėti visuose EIVT hierarchijos 
lygiuose.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98a straipsnis
Konsultavimo skyrimo klausimais 
komitetas, kurį sudaro valstybių narių, 
Komisijos, Tarybos generalinio 
sekretoriato ir Europos Parlamento 
atstovai, konsultuoja Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją įdarbinimo EIVT klausimais. 
Konsultavimo skyrimo klausimais 
komitetas stebi atrankos procedūras 
visuose EIVT lygmenyse ir EIVT 
personalo komplektavimo raidą, ypač 
atsižvelgdamas į lyčių ir geografinės 
pusiausvyros tikslus.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Įdarbinant EIVT turėtų būti taikoma skaidri ir objektyvi 
procedūra ir naudojama esama nusistovėjusi tvarka su atitinkamais pakeitimais.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98b straipsnis
Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus 
EIVT darbuotojus, nepaisant to, ar jie iš 
Europos Sąjungos administracijos, ar 
valstybių narių nacionalinių diplomatijos 
tarnybų, ypač kalbant apie tinkamumą 
lygiavertėmis sąlygomis užimti visas 
EIVT pozicijas ir pareigybes, Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
bei saugumo politikai ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojas, kaip paskyrimų 
institucija, parengia ES administracinių 
pareigų lygių, ypač AD pareigų grupės, ir 
diplomatinių pagal darbo stažą 
suteikiamų pareigų atitikties lentelę, kad 
būtų užtikrinama, jog įdarbinimo metu 
darbuotojams iš valstybių narių būtų 
priskiriamas toks pareigų lygis, kuris 
atitinka vidutinį darbo stažą tame 
konkrečiame pareigų lygyje.

Pagrindimas

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98c straipsnis
EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu, 
darbuotojai iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų turi sudaryti ne 
mažiau kaip trečdalį visų AD kategorijos 
EIVT darbuotojų. Taip pat nuolatiniai ES 
pareigūnai turi sudaryti ne mažiau kaip 
60 proc. visų AD kategorijos EIVT 
darbuotojų.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 98 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98d straipsnis
Metinėje ataskaitoje dėl EIVT užimamų 
pareigybių, kurią pagal Tarybos 
sprendimo 2010/427/ES 6 straipsnio 9 dalį 
Europos Parlamentui ir Tarybai turi 
pateikti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams bei saugumo politikai 
ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, 
nurodomas visų darbuotojų 
pasiskirstymas pagal jų laikino ar 
nuolatinio darbuotojo statusą, pilietybę ir 
lytį AD/AST funkcijų grupėse, užimamų 
pareigų lygio grupėse ir pozicijose. Bet 
kokie nukrypimai nuo mažiausios 60 % 
ribos ir geografinio reprezentatyvumo 
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principo, kurie nustatyti kaip tikslai 
Tarybos sprendimu 2010/427/ES, turi būti 
ištaisomi per vienerius merus, taikant 
papildomas priemones.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa atraštinės dalies 98 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98e straipsnis
Nepaisant šių Tarnybos nuostatų 
4 straipsnio antros ir trečios pastraipų, 
7 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio antros 
pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktų nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 
31 d. laisvos darbo vietos užpildomos 
remiantis įdarbinimo orientaciniais 
įdarbinimo tikslais, nustatytais pagal 
Kinnocko pamatinę vertę1, įdarbinant 
valstybių narių, kurių atstovų mažiau, 
piliečius. Skiriama į visų AD pareigų 
grupės lygių pareigybes po vidaus ir išorės 
konkursų remiantis kvalifikacijomis ir 
testais, organizuojamais pagal šių 
Tarnybos nuostatų III priedą.
____________
1Tinkami kiekvienos valstybės narės piliečių 
įdarbinimo orientaciniai tikslai, kurie 
nustatomi pagal trijų kriterijų santykinės 
vertės vidurkį (išreikštą procentais): 1) 
gyventojų skaičiaus, 2) vietų Europos 
Parlamente skaičiaus ir 3) balsų skaičiaus 
Taryboje (C(2003)0436).

Justification

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo 
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas, 7 dalyje, turėtų būti taikoma sistema, analogiška nustatytai Tarybos reglamente 
(EB, Euratomas) Nr. 401/2004, kuria siekiama išlyginti geografinį disbalansą.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa atraštinės dalies 99 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

99a straipsnis
Prieš pradėdami eiti pareigas ir, 
atitinkamais atvejais, vėliau visi AD 
pareigų grupei priklausantys EIVT 
darbuotojai dalyvaus bendruose 
mokymuose. Šiuo tikslu steigiama 
Europos diplomatijos akademija. 
Akademija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkamomis institucijomis valstybėse 
narėse ir Europos saugumo ir gynybos 
koledžu, kuris po pereinamojo laikotarpio 
į ją integruojamas. Akademijos mokymai 
bus pagrįsti vienodai suderinta mokymų 
programa ir į juos atitinkamais atvejais 
įtraukiami mokymai konsulinių ir 
diplomatinių procedūrų, diplomatijos, 
tarpininkavimo konfliktuose ir 
tarptautinių santykių temomis bei žinios 
apie Europos Sąjungos istoriją ir veikimą. 
Akademija taip pat apmoko BSGP misijų 
darbuotojus, o atitinkamais atvejais joje 
gali mokytis ir kiti Europos Sąjungai ar 
jos valstybėms narėms dirbantys asmenys. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 5 punkto b papunktis 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„e) valstybių narių diplomatinių tarnybų 
deleguotus darbuotojus, priimtus 
nuolatinėms pareigoms laikinai užimti 

„e) valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojus, priimtus nuolatinėms 
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EIVT.“ pareigoms laikinai užimti EIVT.“

Pagrindimas

Reglamente, iš dalies keičiančiame Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas, naudojami 
terminai turėtų atitikti naudojamus Tarybos sprendime, kuriuo nustatoma Europos išorės 
veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas. Ypač terminas „deleguotas“ turėtų būti naudojamas 
tik kalbant apie 12 konstatuojamojoje dalyje ir šio sprendimo 6 straipsnio 3 dalyje minimus 
„konkrečių sričių komandiruotus nacionalinius ekspertus“. Jų skaičius turėtų būti ribotas ir 
jie neturėtų būti įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT 
pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3 a straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 3a straipsnio 1 dalyje pridedama ši 
pastraipa:

Išbraukta.

„Darbuotojai, priimti dirbti visu etatu ar 
puse etato Sąjungos delegacijose, gali būti 
laikinai paskirti į institucijos būstinę 
pagal mobilumo procedūrą, nustatytą 
Tarnybos nuostatų X priedo 2 ir 3 
straipsniuose.“

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo 
specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo 
principams. Taip atsirastų daugiau galimybių įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų 
Europos Sąjungos viešųjų tarnybų nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3 a straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 3b straipsnio antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje, kai taikomas 
3a straipsnis, sutartininkų pagalbinėms 
užduotims įdarbinti negalima.“

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo 
specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo 
principams. Taip atsirastų daugiau galimybių įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų 
Europos Sąjungos viešųjų tarnybų nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50 b straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių diplomatinių tarnybų
darbuotojai, atrinkti taikant Tarnybos 
nuostatų 98 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
procedūrą, kuriuos deleguoja nacionalinės 
diplomatinės tarnybos, priimami 
laikinaisiais darbuotojais pagal 2 straipsnio 
e punktą.

1. Darbuotojai iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, atrinkti taikant 
Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą procedūrą, priimami laikinaisiais 
darbuotojais pagal 2 straipsnio e punktą.
Atrinktiems kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų priskiriamas 
administracinių pareigų lygis turėtų būti 
toks, į kurį jiems suteikia teisę ankstesnio 
darbo nacionalinėje diplomatinėje 
tarnyboje stažo metai ir paaukštinimų 
skaičius, remiantis ES pareigūnams 
taikoma paaukštinimo sistema.

Pagrindimas

Reglamente, kuriuo iš dalies keičiami pareigūnų tarnybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos, 
turėtų vartojami terminai turi atitikti Tarybos sprendimą, kuriuo įsteigiama EIVT. Terminas 
„deleguoti“ turėtų būti vartojamas tik kalbant apie deleguotus konkrečių sričių nacionalinius 
ekspertus. Reikėtų, kad EIVT darbuotojai, nepriklausomai nuo jų ankstesnės tarnybos, turėtų 
galimybę siekti tokių pačių karjeros galimybių.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
50 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50ba straipsnis
Nuo 2012 m. vyriausiasis įgaliotinis, 
atliekantis EIVT paskyrimų tarnybos 
funkcijas, pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai metinę ataskaitą apie 
užimamas pareigybes EIVT, ... m. ... ... d. 
Tarybos sprendimo .../..., kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, 6 
straipsnio 9 dalyje nustatyto reikalavimo 
dėl EIVT personalo sudėties laikymąsi ir 
personalo sudėtį pagal pilietybę ir lytį 
atsižvelgiant į AD ir AST pareigų grupes, 
užimamus lygius ir pareigas.

Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba, kurie yra bendrų teisės aktų leidėjai, priimantys pakeitimus, būtinus 
Tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms steigiant EIVT, turėtų kartu užtikrinti šių 
pakeitimų įgyvendinimą ir veiksmingumą ypač skiriant dėmesį Tarybos sprendime nustatytų 
kiekybinių ribų laikymuisi ir tinkamo geografinės teritorijos atstovavimo ir lyčių pusiausvyros 
EIVT tikslams.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50 b b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50bb straipsnis
Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus 
EIVT darbuotojus, nepaisant to, ar jie iš 
Europos Sąjungos administracijos, ar 
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valstybių narių nacionalinių diplomatijos 
tarnybų, ypač kalbant apie tinkamumą 
lygiavertėmis sąlygomis užimti visas EIVT 
pozicijas ir pareigybes, Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
bei saugumo politikai ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojas, kaip paskyrimų 
institucija, parengia ES administracinių 
pareigų lygių, ypač AD pareigų grupės, ir 
diplomatinių pagal darbo stažą 
suteikiamų pareigų atitikties lentelę, kad 
būtų užtikrinama, jog įdarbinimo metu 
darbuotojams iš valstybių narių būtų 
priskiriamas toks pareigų lygis, kuris 
atitinka vidutinį darbo stažą tame 
konkrečiame pareigų lygyje.

Pagrindimas

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
50 bc straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50bc straipsnis
Nepaisant Tarnybos nuostatų 4 straipsnio 
antros ir trečios pastraipų, 7 straipsnio 
1 dalies, 27 straipsnio antros pastraipos ir 
29 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų 
nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
laisvos darbo vietos užpildomos remiantis 
įdarbinimo orientaciniais įdarbinimo 
tikslais, nustatytais pagal Kinnocko 
pamatinę vertę1, įdarbinant valstybių 
narių, kurių atstovų mažiau, piliečius. 
Skiriama į visų AD pareigų grupės lygių 
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pareigybes po vidaus ir išorės konkursų 
remiantis kvalifikacijomis ir testais, 
organizuojamais pagal šių Tarnybos 
nuostatų III priedą.
_________________
1 Tinkami kiekvienos valstybės narės piliečių 
įdarbinimo orientaciniai tikslai, kurie 
nustatomi pagal trijų kriterijų santykinės 
vertės vidurkį (išreikštą procentais): 1) 
gyventojų skaičiaus, 2) vietų Europos 
Parlamente skaičiaus ir 3) balsų skaičiaus 
Taryboje (C(2003)0436).

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo 
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas, 7 dalyje, turėtų būti taikoma sistema, analogiška nustatytai Tarybos reglamente 
(EB, Euratomas) Nr. 401/2004, kuria siekiama išlyginti geografinį disbalansą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
50 b d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50bd straipsnis
1. Darbuotojai iš valstybių narių 
nacionalinių diplomatinių tarnybų gali 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
savo nacionalinėje diplomatinėje 
tarnyboje vienodomis sąlygomis su tos 
nacionalinės diplomatinės tarnybos 
vidaus kandidatais.
2. Jei EIVT laikinųjų darbuotojų kilmės 
šalies nacionalinė diplomatinė tarnyba 
vidaus organizacijos ir žmogiškųjų 
išteklių tikslais prašo pateikti metinę 
darbuotojų įvertinimo ataskaitą ar 
įvertinimą, vyriausiasis įgaliotinis ir 
atitinkama nacionalinė diplomatinė 
tarnyba susitaria dėl vyriausiojo 
įgaliotinio atlikto visų EIVT darbuotojų iš 
tos nacionalinės diplomatinės tarnybos 



PE445.792v02-00 26/27 AD\833307LT.doc

LT

įvertinimo ataskaitos ar įvertinimo 
automatinio pripažinimo ir teisėtumo 
sąlygų.
3. Jokiomis aplinkybėmis metinės EIVT 
darbuotojų iš valstybių narių nacionalinių 
diplomatinių tarnybų įvertinimo 
ataskaitos ar įvertinimo negali parengti ar 
atlikti kilmės šalies nacionalinė 
diplomatinė tarnyba.

Pagrindimas

EIVT dirbantiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų turėtų būti užtikrintos 
tokios pat karjeros galimybės kaip ir kilmės šalies nacionalinėje diplomatinėje tarnyboje 
dirbantiems darbuotojams. Siekiant užtikrinti EIVT nepriklausomumą, EIVT dirbantys 
darbuotojai iš nacionalinių diplomatinių tarnybų neturėtų būti atsakingi savo šalies 
nacionalinei diplomatinei tarnybai atliekant jų metinį įvertinimą ar rengiant darbuotojų 
įvertinimo ataskaitą. Tik Komisijos pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis turėtų 
būti atsakingas už EIVT darbuotojų įvertinimą nepaisant jų kilmės.
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