
AD\833307SK.doc PE445.792v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zahraničné veci

2010/0171(COD)

4.10.2010

STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacek Saryusz-Wolski



PE445.792v03-00 2/28 AD\833307SK.doc

SK

PA_Legam



AD\833307SK.doc 3/28 PE445.792v03-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsiahnuté v tomto stanovisku zodpovedajú línii vytýčenej 
legislatívnym uznesením Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o 
organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a potvrdzujú 
všeobecný právny rámec stanovený v tomto rozhodnutí v záujme zabezpečenia súdržnej, 
efektívnej, nezávislej a skutočne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vymedzenej 
a zriadenej v plnom súlade s metódou Spoločenstva. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
obsiahnuté v tomto stanovisku majú tri dôležité ciele: (i) poskytnúť funkčný rámec, 
prostredníctvom ktorého možno zabezpečiť úplnú nezávislosť a lojalitu zamestnancov ESVČ 
pri plnení ich úloh, najmä pokiaľ ide o zamestnancov z národných diplomatických služieb, 
ktorí by nemali vykonávať dve funkcie súčasne, t. j. zodpovedať sa tak vysokému 
predstaviteľovi, ako aj vedeniu svojej národnej diplomatickej služby pôvodu, ale mali by 
pôsobiť výlučne v súlade s pokynmi a pod vedením vysokého predstaviteľa ako svojho 
menovacieho orgánu; (ii) načrtnúť vysokému predstaviteľovi, v ktorého pôsobnosti v súlade 
s článkom 6 ods. 12 rozhodnutia Rady o zriadení ESVČ je prijímať náležité opatrenia, 
ktorých cieľom je poskytnúť zamestnancom ESVČ primerané spoločné odborné vzdelávanie, 
založené najmä na existujúcich postupoch a štruktúrach na úrovni jednotlivých štátov a EÚ, 
do jedného roka po nadobudnutí účinnosti takéhoto rozhodnutia, vysoko hodnotný systém 
odborného vzdelávania a profesionálneho rozvoja zameraný na vytvorenie skutočne 
kolektívneho ducha medzi zamestnancami ESVČ a uplatnenie severného, východného 
a južného akademického a výskumného rozmeru EÚ; a iii) zabezpečiť primerané geografické 
zastúpenie a vyvážené zastúpenie mužov a žien v zložení zamestnancov ESVČ. Na tento účel 
sa pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi obsiahnutými v tomto stanovisku opätovne 
formulujú kľúčové prvky rozhodnutia o zriadení ESVČ, napríklad základná potreba 
rovnakého zaobchádzania a kariérnych príležitostí pre všetkých zamestnancov ESVČ alebo 
potreba čo najskôr poskytnúť úradníkom inštitúcií EÚ okrem Rady a Komisie, najmä 
úradníkom Európskeho parlamentu, možnosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v ESVČ. 
Zároveň sa týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uplatňujú a podrobnejšie 
vymedzujú konkrétne aspekty obsiahnuté tak v legislatívnom uznesení, ktoré sprevádza 
rozhodnutie o zriadení ESVČ, ako aj v samotnom rozhodnutí. Odsek 7 tohto uznesenia, 
v ktorom sa uvádza, že „doplňujúce špecifické opatrenia uvedené v článku 6 ods. 6 
rozhodnutia Rady týkajúce sa posilnenia geografickej a rodovej rovnováhy by mali 
obsahovať, pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, obdobné opatrenia, akými sú opatrenia 
stanovené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 401/2004“, a že ak by mali štátni príslušníci 
jedného alebo viacerých členských štátov nedostatočné zastúpenie v ESVČ, získal by v tejto 
súvislosti hlbšie opodstatnenie v podobe jednoznačného ustanovenia, podľa ktorého má 
vysoký predstaviteľ uplatniť Kinnockovu referenčnú hodnotu stanovenú so zreteľom na 
rozšírenie Únie v roku 2004 a prijať osobitné dočasné opatrenia – vrátane vyhlásenia 
vnútorných i vonkajších výberových konaní vyhradených výlučne pre štátnych príslušníkov 
tých členských štátov, ktoré môžu mať nedostatočné zastúpenie – ktoré sa odchyľujú od 
služobného poriadku a sú zamerané na úplnú nápravu primeraného geografického zastúpenia. 
Skutočnosť, že zamestnanci ESVČ budú podliehať služobnému poriadku, pokiaľ ide 
o úradníkov EÚ, a podmienkam zamestnávania, pokiaľ ide o zamestnancov z národných 
diplomatických služieb, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov, znamená, že je 
potrebné predložiť ten istý pozmeňujúci a doplňujúci návrh dvakrát, a to jedenkrát s cieľom 
zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnil v služobnom poriadku, a teda uplatňoval na úradníkov 
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EÚ, a jedenkrát s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnil v podmienkach 
zamestnávania, a teda uplatňoval sa na zamestnancov ESVČ z národných diplomatických 
služieb, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 27 Zmluvy o Európskej únii 
sa ustanovuje, že Vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku má pomáhať 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
(ďalej len „ESVČ“). Táto služba má pri 
svojej činnosti spolupracovať 
s diplomatickými službami členských 
štátov a má pozostávať z úradníkov 
z príslušných útvarov generálneho 
sekretariátu Rady a Komisie, ako aj 
z personálu dočasne vyslaného
diplomatickými službami členských štátov.

(1) V článku 27 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii sa ustanovuje, že 
Vysokému predstaviteľovi Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku má 
pomáhať Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť (ďalej len „ESVČ“). Táto služba 
má pri svojej činnosti spolupracovať 
s diplomatickými službami členských 
štátov a má pozostávať z úradníkov 
z príslušných útvarov generálneho 
sekretariátu Rady a Komisie, ako aj 
z personálu prichádzajúceho z
diplomatických služieb členských štátov.

Odôvodnenie

Terminológia používaná v nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok 
a podmienky zamestnávania, by mala byť v súlade s terminológiou rozhodnutia Rady o 
organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Najmä výraz „vyslaný“ by sa 
mal používať len v súvislosti so „špecializovanými vyslanými národnými expertmi“, ktorí sa 
spomínajú v odôvodnení 12 a článku 6 ods. 3 rozhodnutia. Ich počet by mal byť obmedzený 
a nemali by sa započítať do jednej tretiny, ktorú by mali tvoriť zamestnanci členských štátov, 
keď ESVČ dosiahne plnú kapacitu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) ESVČ má byť súčasťou otvorenej, 
efektívnej a nezávislej európskej 
administratívy Únie, ako sa uvádza v 
článku 298 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa 
zdôrazňuje charakter ESVČ, ktorá je súčasťou nezávislej európskej verejnej služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1b (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Keď ESVČ dosiahne plný stav, stáli 
úradníci Únie by mali v súlade s článkom 
6 ods. 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ z 
26. júla 2010 o organizácii a fungovaní 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť1 

1predstavovať aspoň 60 % personálu 
ESVČ na úrovni AD, a to by sa malo 
odrážať vo všetkých triedach v rámci 
hierarchie ESVČ.
___________________
1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1c) Zmienka o európskej administratíve 
vyžaduje ako základnú zásadu primerané 
geografické a rodové zastúpenie, pokiaľ 
ide o zamestnancov. Prijímanie 
pracovníkov na pozície v ESVČ by malo 
prebiehať na základe zásluh a malo by 
zahŕňať primerané zastúpenie na 
všetkých úrovniach štátnych príslušníkov 
zo všetkých členských štátov. Takisto by sa 
malo na všetkých úrovniach zabezpečiť 
vyvážené zastúpenie mužov a žien. Pri 
nábore pracovníkov do ESVČ v 
budúcnosti by mali mať pri obsadzovaní 
pracovných miest prednosť uchádzači zo 
zoznamu EPSO pre ESVČ.  

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že koncepcia európskej administratívy vychádza z predpokladu, že 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť skutočne zastupuje všetky členské štáty Európskej únie 
a občanov Európskej únie a ako taká sa vyznačuje primeraným geografickým zastúpením a 
vyváženým zastúpením mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1d) V odseku 7 legislatívneho uznesenia 
Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 
o návrhu rozhodnutia Rady o organizácii 
a fungovaní Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť sa uvádza, že 
dodatočné osobitné opatrenia stanovené 
v článku 6 ods. 6 rozhodnutia Rady 
na posilnenie geografického zastúpenia, 
inštitucionálnej a rodovej rovnováhy by so 
zreteľom na geografické zastúpenie mali 
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zahŕňať opatrenia analogické 
k opatreniam stanoveným v nariadení 
Rady (ES, Euratom) č. 401/2004.

Odôvodnenie

V zmysle ustanovení odseku 7 legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 
o návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní ESVČ by malo byť jasné, že koncepcia 
európskej administratívy vychádza z predpokladu, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
skutočne zastupuje všetky členské štáty Európskej únie a občanov Európskej únie a ako taká 
sa vyznačuje primeraným geografickým zastúpením a vyváženým zastúpením mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1e) Vzhľadom na súčasné nedostatočné 
zastúpenie niektorých členských štátov 
v Generálnom riaditeľstve pre vonkajšie 
vzťahy Komisie a na následné riziko, že 
by to mohlo platiť aj pre ESVČ, by sa 
mali zaviesť dočasné opatrenia, ktoré by 
mali zostať v platnosti minimálne do 
31. decembra 2020.

Odôvodnenie

Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí skutočne zastupovať všetky členské štáty 
Európskej únie a občanov Európskej únie, a preto je potrebné, aby mala primerané 
geografické zastúpenie a vyvážené zastúpenie mužov a žien. Súčasné nedostatočné zastúpenie 
niektorých členských štátov v Generálnom riaditeľstve pre vonkajšie vzťahy Európskej 
komisie je dôvodom na stanovenie dlhodobých osobitných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
takáto nerovnováha nebola príznačná aj pre ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1f) Pracovníci ESVČ by mali pri výkone 
svojich povinností a vo svojom správaní 
mať výlučne na pamäti záujmy Únie.
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Nemali by vyhľadávať ani prijímať 
pokyny žiadnej vlády, orgánu, organizácie 
alebo osoby mimo ESVČ a ani žiadneho 
iného orgánu či osoby okrem vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku. V žiadnom prípade 
nesmú akceptovať platby akéhokoľvek 
druhu zo žiadneho iného zdroja mimo 
ESVČ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s rozhodnutím Rady 
o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a potvrdiť, že bez ohľadu na 
to, či zamestnanci ESVČ prichádzajú z administratívy Európskej únie alebo z národných 
diplomatických služieb členských štátov, mali by sa zodpovedať výlučne vysokému 
predstaviteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Všetci zamestnanci ESVČ, na 
ktorých sa vzťahuje služobný poriadok a 
podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov, by mali mať rovnaké 
práva a povinnosti bez ohľadu na to, či sú 
úradníkmi Európskej únie alebo 
dočasnými zamestnancami z národných 
diplomatických služieb členských štátov, a 
malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako, 
najmä pokiaľ ide o oprávnenosť zastávať 
všetky pozície v ESVČ za rovnakých 
podmienok. Pokiaľ ide o prideľovanie 
úloh, ktoré treba realizovať vo všetkých 
oblastiach činností a politík, ktoré 
vykonáva ESVČ, nemalo by sa rozlišovať
medzi dočasnými zamestnancami 
z národných diplomatických služieb 
členských štátov a úradníkmi Európskej 
únie.
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Odôvodnenie

Rovnosť práv a povinností a kariérne vyhliadky majú pri zabezpečovaní súdržnej a nezávislej 
ESVČ kľúčový význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom predísť pochybnostiam je 
potrebné potvrdiť, že úradníci a dočasní 
zamestnanci zastávajúci pozíciu 
v organizačnej jednotke, ktorá je presunutá 
z generálneho sekretariátu Rady alebo 
Komisie do ESVČ na základe rozhodnutia 
uvedeného v článku 27 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii, budú taktiež presunutí. 
Uvedená skutočnosť by sa mala uplatňovať 
aj na zmluvných a miestnych 
zamestnancov pracujúcich pre túto 
organizačnú jednotku. Je potrebné prijať 
osobitné opatrenia s cieľom zabezpečiť 
zamestnancom, ktorých sa dotýka presun, 
primerané poradenstvo a pomoc 
v profesijnej oblasti.

(5) S cieľom predísť pochybnostiam je 
potrebné potvrdiť, že úradníci a dočasní 
zamestnanci zastávajúci pozíciu 
v organizačnej jednotke, ktorá je presunutá 
z generálneho sekretariátu Rady alebo 
Komisie do ESVČ na základe rozhodnutia 
uvedeného v článku 27 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii, budú taktiež presunutí. 
Uvedená skutočnosť by sa mala uplatňovať 
aj na zmluvných a miestnych 
zamestnancov pracujúcich pre túto 
organizačnú jednotku.

Odôvodnenie

I keď náležité opatrenia na zabezpečenie spoločnej odbornej prípravy pre ESVČ prijme 
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ  v súlade s článkom 6 ods. 12 rozhodnutia Rady, 
osobitné odôvodnenie týkajúce sa týchto dôležitých otázok sa javí nanajvýš vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Pre zamestnancov ESVČ by sa mal 
zabezpečiť primeraný spoločný európsky 
profesionálny rozvoj a odborná príprava 
so zameraním na vytvorenie zmyslu pre 
spolupatričnosť a spoločnej lojality 
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(kolektívny duch) na základe existujúcich 
postupov a štruktúr Únie. Vysoký 
predstaviteľ v spolupráci s Komisiou, 
najmä jej podpredsedom pre 
medziinštitucionálne vzťahy a správu a po 
porade s Európskym parlamentom by mal 
na tento účel prijať primerané opatrenia 
do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti rozhodnutia Rady ..../.... , 
ktorým sa ustanovuje organizácia a 
fungovanie Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť.  Na tento účel 
európske akademické centrá 
excelentnosti, ktoré majú dlhoročnú 
tradíciu v poskytovaní podpory 
inštitúciám Únie a stabilné výsledky 
v oblasti vzdelávania, výskumu a analýzy 
práva a politík Únie, ako sú College of 
Europe v Bruggách a Natoline a 
European University Institute vo 
Florencii, by po konzultácii s ESVČ 
vymedzili systém odbornej prípravy pre 
zamestnancov ESVČ. Navyše, na základe 
cieľov stanovených Európskou službou 
pre vonkajšiu činnosť, by začali využívať 
existujúci potenciál, pokiaľ ide 
o kompetencie diplomatických škôl 
členských štátov. V druhej fáze po 
nadobudnutí dostatočných skúseností by 
to malo viesť k vytvoreniu Európskej 
diplomatickej akadémie.

Odôvodnenie

Prostredníctvom systému odbornej prípravy založeného na európskych centrách 
excelentnosti, ako sú College of Europe v Bruggách a Natoline a European University 
Institute vo Florencii, a diplomatických školách členských štátov by sa uplatnil severný 
(Bruggy), východný (Natolin) a južný (Florencia) akademický a výskumný rozmer EÚ 
a zachovala by sa možnosť naďalej koordinovaným a efektívnym spôsobom využívať centrá 
odbornej prípravy národných diplomatických služieb ako vysoko cenné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) S cieľom flexibilne riešiť určité situácie 
(napríklad naliehavú potrebu obsadiť 
pracovné miesto alebo presunúť 
v budúcnosti pomocné úlohy z Rady alebo 
Komisie do ESVČ), by malo byť vo 
výnimočných prípadoch možné presunúť 
úradníkov v záujme služby, t. j. bez 
predchádzajúceho uverejnenia voľnej 
pozície, z Rady alebo Komisie do ESVČ. 
Obdobne by malo byť v záujme služby 
možné presunúť úradníkov z ESVČ do 
Rady alebo Komisie.

(7) S cieľom flexibilne riešiť určité situácie 
(napríklad naliehavú potrebu obsadiť 
pracovné miesto alebo presunúť 
v budúcnosti pomocné úlohy z Rady alebo 
Komisie do ESVČ), by malo byť vo 
výnimočných prípadoch možné presunúť 
úradníkov v záujme služby, t. j. bez 
predchádzajúceho uverejnenia voľnej 
pozície, z Rady alebo Komisie do ESVČ. 
Obdobne by malo byť v záujme služby 
možné presunúť úradníkov z ESVČ do 
Rady alebo Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) So zreteľom na významnú úlohu 
a právomoci Európskeho parlamentu 
v súvislosti s vymedzením cieľov a na 
základné rozhodnutia v rámci spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
a vzhľadom na základnú úlohu 
Parlamentu ako rozpočtového orgánu 
a na jeho úlohy demokratickej kontroly by 
úradníci Európskeho parlamentu mali 
mať možnosť čo najskôr sa uchádzať 
o pozície v ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. ESVČ môže v osobitných prípadoch 
využiť obmedzený počet vysoko 
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špecializovaných národných expertov 
dočasne vyslaných na vykonávanie 
konkrétnych úloh na základe podrobného 
opisu práce, ktorí by mali podliehať 
vysokému predstaviteľovi a ktorých 
dočasné vyslanie by sa nemalo započítať 
do jednej tretiny, ktorú by mali tvoriť 
zamestnanci z členských štátov, keď 
ESVČ dosiahne plnú kapacitu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s rozhodnutím Rady 
o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Javí sa dôležité objasniť 
postavenie špecializovaných, dočasne vyslaných národných expertov v ESVČ v právnych 
predpisoch týkajúcich sa záležitostí zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 95 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Avšak pokiaľ ide o vedúcich delegácií, 
právomoci týkajúce sa menovania sa 
vykonávajú na základe užšieho zoznamu 
uchádzačov, ktorý schválila Komisia v 
rámci právomocí, ktoré jej udeľujú 
zmluvy. To platí mutatis mutandis aj pre 
presuny v záujme služby.

2. Avšak pokiaľ ide o vedúcich delegácií, 
právomoci týkajúce sa menovania sa 
vykonávajú prostredníctvom riadneho 
výberového konania založeného 
na zásluhách a záruke primeraného 
geografického zastúpenia, inštitucionálnej 
a rodovej rovnováhy na základe užšieho 
zoznamu uchádzačov, ktorý schválila 
Komisia v rámci právomocí, ktoré jej 
udeľujú zmluvy.

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Objasnenie postupu a toho, že druhá veta neplatí 
pre všetky presuny v záujme služby, ale len pre presuny vedúcich delegácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 96 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úradník ESVČ, ktorý musí v rámci 
svojich pracovných povinností vykonávať 
úlohy, ktorými ho poverila Komisia, 
prijíma v súvislosti s týmito úlohami 
pokyny od Komisie.

V oblastiach, v ktorých Komisia vykonáva 
právomoci, ktoré sú jej zverené zmluvami, 
môže Komisia v súlade s článkom 221 ods. 
2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
vydávať pokyny aj delegáciám, pričom za 
ich plnenie celkovo zodpovedá vedúci 
delegácie. Komisia a ESVČ sa dohodnú 
na podmienkach vydávania pokynov 
Komisie delegáciám. Týmito 
podmienkami by sa malo predovšetkým 
stanoviť, že v prípade, ak Komisia vydá 
pokyny vedúcim delegácií, zároveň 
poskytne kópiu týchto pokynov ústrednej 
správe ESVČ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s rozhodnutím Rady 
o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 96 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia a ESVČ sa dohodnú na spôsobe 
uplatňovania tohto článku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia č. 15. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 7 ods. 1 a bez ohľadu na články 4 
a 29 môžu menovacie orgány dotknutých 
inštitúcií, konajúc na základe spoločnej 
dohody a výlučne v záujme služby, vo 
výnimočných prípadoch presunúť úradníka 
z Rady alebo Komisie po vypočutí jeho 
stanoviska do ESVČ bez toho, aby 
zamestnancov vopred informovali 
o voľnom pracovnom mieste. Úradník 
ESVČ môže byť presunutý do Rady alebo 
Komisie za rovnakých podmienok.

V súlade s podmienkami stanovenými v 
článku 7 ods. 1, bez ohľadu na články 4 
a 29 a na obdobie jedného roka po
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 
môžu menovacie orgány dotknutých 
inštitúcií na základe náležite 
zdôvodneného rozhodnutia a vo 
výnimočných prípadoch, konajúc na 
základe spoločnej dohody a výlučne v 
záujme služby, presunúť úradníka z Rady 
alebo Komisie po vypočutí jeho stanoviska 
do ESVČ bez toho, aby zamestnancov 
vopred informovali o voľnom pracovnom 
mieste. Úradník ESVČ môže byť presunutý 
do Rady alebo Komisie za rovnakých 
podmienok.

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Takáto výnimka je nutná len v počiatočnom 
období; mala by sa preto časovo obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely článku 29 ods. 1 písm. a) a bez 
toho, aby bol dotknutý článok 97, pri 
obsadzovaní voľného miesta v ESVČ 
menovací orgán posudzuje žiadosti 
úradníkov Rady, Komisie a ESVČ, 
dočasných zamestnancov, na ktorých sa 
vzťahuje článok 2 písm. e) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
a zamestnancov diplomatických služieb 

1. Na účely článku 29 ods. 1 písm. a) a bez 
toho, aby bol dotknutý článok 97, pri 
obsadzovaní voľného miesta v ESVČ 
menovací orgán posudzuje žiadosti 
úradníkov Rady, Komisie a ESVČ, 
dočasných zamestnancov, na ktorých sa 
vzťahuje článok 2 písm. e) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
a zamestnancov diplomatických služieb 
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členských štátov, bez toho, aby 
uprednostňoval niektorú z týchto kategórií. 

členských štátov, bez toho, aby 
uprednostňoval niektorú z týchto kategórií.
V súlade s článkom 27 Služobného 
poriadku a prvým pododsekom článku 12 
ods. 1 Podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov je cieľom náboru 
pracovníkov zabezpečiť pre inštitúcie 
služby tých najschopnejších, 
najefektívnejších a najbezúhonnejších 
úradníkov a dočasných zamestnancov, 
vybraných na základe čo najširšieho 
geografického zastúpenia a zároveň 
zaručenia inštitucionálnej a rodovej 
rovnováhy. Táto povinnosť sa vzťahuje 
na celú ESVČ a na jednotlivé skupiny jej 
zamestnancov vrátane dočasných 
zamestnancov uvedených v článku 2 písm. 
e) podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Od dátumu, ktorý určí Vysoký predstaviteľ 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredseda Komisie, avšak 
najneskôr od 1. júla 2013, bude menovací 
orgán posudzovať aj žiadosti úradníkov 
ostatných inštitúcií bez toho, aby 
uprednostňoval niektorú z týchto kategórií.

Od dátumu, ktorý určí vysoký predstaviteľ 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredseda Komisie, avšak 
najneskôr od 1. januára 2012, bude 
menovací orgán posudzovať aj žiadosti 
úradníkov ostatných inštitúcií, ktorí 
podliehajú tomu istému služobnému 
poriadku a podmienkam zamestnávania 
ako ESVČ za tých istých podmienok, bez 
toho, aby uprednostňoval niektorú z týchto 
kategórií.

Odôvodnenie

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti zahŕňa zoznam inštitúcií (článok 13 ZEÚ) aj ECB, 
ktorá však uplatňuje svoj vlastný služobný poriadok (vypracovaný podľa Služobného poriadku 
úradníkov Európskych spoločenstiev, ale často s odlišnými podmienkami) a má iný, 
zjednodušený systém prijímania pracovníkov a zmlúv Malo by sa konkrétne stanoviť, že len 
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úradníci, na ktorých sa za tých istých podmienok uplatňuje ten istý služobný poriadok, by sa 
mali považovať za kandidátov do ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pri posudzovaní žiadostí sleduje 
menovací orgán cieľ primeraného 
geografického zastúpenia 
a inštitucionálnej a rodovej rovnováhy. 
Vzhľadom na výnimočnú povahu situácie 
a predpokladané celkové potreby 
v budúcnosti by výberové konania na 
prijímanie úradníkov z nedostatočne 
zastúpených členských štátov mali 
prebiehať do 31. decembra 2020, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie zásad 
stanovených v článku 27 tohto služobného 
poriadku, vrátane prijímania pracovníkov 
na čo najširšom geografickom základe. 
Pri posudzovaní žiadostí menovací orgán 
v súlade s článkom 6 ods. 9 rozhodnutia 
Rady 2010/427/EÚ vždy dodržiava zásadu, 
že stáli úradníci Únie musia predstavovať 
aspoň 60 % personálu ESVČ, a to sa musí 
odrážať vo všetkých triedach v rámci 
hierarchie ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 98a
Poradný výbor pre vymenúvanie (PVV), 
ktorý tvoria zástupcovia členských štátov, 
Komisie, Generálneho sekretariátu Rady 
a Európskeho parlamentu, poskytuje 
poradenstvo vysokému predstaviteľovi 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredsedovi Komisie v 
otázkach prijímania pracovníkov do 
ESVČ. PVV monitoruje výberové konania 
v ESVČ na všetkých úrovniach a vývoj 
personálneho zabezpečenia ESVČ, 
predovšetkým v súvislosti s cieľom 
primeranej rodovej a geografickej 
vyváženosti.

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Zamestnanci ESVČ by sa mali prijímať objektívne 
a transparentne, s využitím náležite upravených platných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 98b
V záujme zabezpečenia toho, aby sa so 
všetkými zamestnancami ESVČ 
zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na to, 
či ide o pracovníkov z administratívy 
Európskej únie alebo diplomatických 
služieb členských štátov, najmä čo sa týka 
oprávnenosti zastávať akúkoľvek funkciu 
a prevziať povinnosti v rámci ESVČ za 
rovnakých podmienok, Vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a podpredseda 
Komisie ako menovací orgán vypracuje 
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tabuľku zhody medzi administratívnymi 
triedami EÚ, predovšetkým na úrovni AD, 
a diplomatickými titulmi na základe 
odpracovaných rokov s cieľom zaistiť, 
aby pracovníci z členských štátov boli pri 
prijímaní do zamestnania zaraďovaní do 
tried v súlade s priemernou úrovňou 
odpracovaných rokov pre tú konkrétnu 
triedu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 98c
Pri dosiahnutí plnej kapacity ESVČ 
tvoria zamestnanci z národných 
diplomatických služieb členských štátov 
minimálne jednu tretinu všetkých 
zamestnancov ESVČ na úrovni AD.
Podobne stáli úradníci EÚ tvoria 
najmenej 60 % všetkých zamestnancov 
ESVČ na úrovni AD.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s rozhodnutím Rady 
o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 98d
Výročná správa o obsadení pracovných 
miest v ESVČ, ktorú v súlade s článkom 6 
ods. 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ 
predkladá Vysoký predstaviteľ Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredseda Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade, 
obsahuje rozdelenie všetkých 
zamestnancov na základe ich dočasného 
alebo stáleho statusu, štátnej príslušnosti 
a rodu, podľa funkčných skupín AD/AST 
a tried a pozícií, na ktoré boli títo 
zamestnanci zaradení. Akékoľvek 
odchýlky od minimálnej hranice 60 % a 
geografickej a rodovej vyváženosti, ktoré 
boli stanovené ako ciele v rozhodnutí 
Rady 2010/427/EÚ, sa musia do jedného 
roka skorigovať, v prípade potreby aj 
prostredníctvom uplatnenia dodatočných 
opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 98e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 98e
Bez ohľadu na ustanovenia druhého 
a tretieho odseku článku 4, článku 7 ods. 
1, druhého odseku článku 27 a písmen a), 
b) a c) článku 29 ods. 1 tohto služobného 
poriadku sa voľné pracovné miesta 
obsadia do 31. decembra 2020 v súlade s 



PE445.792v03-00 20/28 AD\833307SK.doc

SK

orientačnými cieľmi prijímania 
pracovníkov vymedzenými v súlade s  
Kinnockovou referenčnou hodnotou1, 
vymenovaním štátnych príslušníkov 
nedostatočne zastúpených členských 
štátov. Vymenovania prebehnú pre všetky 
platové triedy funkčnej skupiny AD 
v nadväznosti na interné a externé 
výberové konania na základe kvalifikácie 
a organizovaných testov, ako je stanovené 
v prílohe III k tomuto služobnému 
poriadku.
____________
1Primerané orientačné ciele prijímania 
pracovníkov na každý členský štát, ktoré 
predstavujú priemer relatívnej hodnoty 
troch kritérií (v percentách): (1) počet 
obyvateľov, (2) počet kresiel v Európskom 
parlamente a (3) váha hlasov v Rade 
(C(2003)0436).

Odôvodnenie

Ako je stanovené v odseku 7 legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 o 
návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 
mal by existovať systém analogický k systému zavedenému nariadením Rady (ES, Euratom) 
č. 401/2004 o náprave geografickej nerovnováhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 99a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 99a
Všetci zamestnanci ESVČ na úrovni AD 
absolvujú predtým, ako začnú vykonávať 
svoje úlohy a prípadne i potom, spoločnú 
odbornú prípravu. Na tento účel sa zriadi 
európska diplomatická akadémia. 
Akadémia úzko spolupracuje 
s príslušnými orgánmi v členských štátoch 
a Európskou akadémiou bezpečnosti 
a obrany, pričom po uplynutí 
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prechodného obdobia sa s Európskou 
akadémiou bezpečnosti a obrany zlúči. 
Odborná príprava poskytovaná 
akadémiou je založená na jednotne 
harmonizovanom študijnom pláne 
a v prípade potreby zahŕňa odbornú 
prípravu v oblasti postupov 
uplatňovaných konzulárnymi úradmi a 
veľvyslanectvami, diplomacie, 
urovnávania konfliktov a medzinárodných 
vzťahov, spolu s poznatkami o histórii 
a fungovaní Európskej únie. Akadémia 
zabezpečuje aj vzdelávanie účastníkov 
misií SBOP a v prípade potreby je 
otvorená i ďalšiemu personálu, ktorý 
pracuje pre Európsku úniu alebo členské 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 5 – písmeno b 
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

'(e) zamestnanci vyslaní z diplomatických 
služieb členských štátov, ktorí sú dočasne 
prijatí na trvalé pracovné miesto v ESVČ.“

'(e) zamestnanci prichádzajúci z 
diplomatických služieb členských štátov, 
ktorí sú dočasne prijatí na trvalé pracovné 
miesto v ESVČ.“

Odôvodnenie

Terminológia používaná v nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok 
a podmienky zamestnávania, by mala byť v súlade s terminológiou rozhodnutia Rady o 
organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Najmä výraz „vyslaný“ by sa 
mal používať len v súvislosti so „špecializovanými vyslanými národnými expertmi“, ktorí sa 
spomínajú v odôvodnení 12 a článku 6 ods. 3 rozhodnutia. Ich počet by mal byť obmedzený 
a nemali by sa započítať do jednej tretiny, ktorú by mali tvoriť zamestnanci členských štátov, 
keď ESVČ dosiahne plnú kapacitu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 6
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prvom odseku článku 3a sa dopĺňa 
tento pododsek:

vypúšťa sa

„Zamestnanci, ktorí sú prijatí na výkon 
pracovných povinností v delegáciách Únie 
na plný alebo čiastočný úväzok, môžu byť 
v rámci procesu mobility ustanoveného 
v článkoch 2 a 3 prílohy X k Služobnému 
poriadku dočasne preložení do sídla 
inštitúcie.“

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Nie je v súlade so zásadami lojality a správneho 
riadenia, aby boli zmluvní zamestnanci pridelení do sídla ESVČ, ak boli konkrétne prijatí na 
prácu v delegáciách. Rozširuje sa tým možnosť zamestnávať zmluvných zamestnancov, čo je 
nezlučiteľné s nezávislosťou verejnej služby Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 7
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 3a – odsek 1 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V článku 3b sa druhý odsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„Použitie zmluvných zamestnancov pre 
pomocné úlohy je vylúčené v prípade 
uplatnenia článku 3a, okrem prípadov 
uvedených v druhom pododseku článku 
3a ods. 1.“

Odôvodnenie

Po dohode so spravodajcom výboru JURI. Nie je v súlade so zásadami lojality a správneho 
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riadenia, aby boli zmluvní zamestnanci pridelení do sídla ESVČ, ak boli konkrétne prijatí na 
prácu v delegáciách. Rozširuje sa tým možnosť zamestnávať zmluvných zamestnancov, čo je 
nezlučiteľné s nezávislosťou verejnej služby Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Kapitola 10 – článok 50b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zamestnanci diplomatických služieb 
členských štátov, ktorí boli vybraní na 
základe postupu ustanoveného v článku 98 
ods. 1 Služobného poriadku a ktorých 
dočasne vyslali ich národné diplomatické 
služby, sa prijímajú ako dočasní 
zamestnanci podľa článku 2 písm. e).

1. Zamestnanci prichádzajúci z
diplomatických služieb členských štátov, 
ktorí boli vybraní na základe postupu 
ustanoveného v článku 98 ods. 1 
Služobného poriadku, sa prijímajú ako 
dočasní zamestnanci podľa článku 2 
písm. e). Vybraným kandidátom 
diplomatických služieb členských štátov sa 
pridelí taká administratívna trieda, na 
ktorú majú na základe systému postupu v 
zamestnaní platného pre úradníkov EÚ 
oprávnenie vzhľadom na odpracované 
roky a počet povýšení v diplomatickej 
službe ich členského štátu.

Odôvodnenie

Terminológia použitá v nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok a podmienky 
zamestnávania, by mala byť v súlade s rozhodnutím Rady o zriadení ESVČ. Výraz „vyslaní“ 
by sa mal využívať len v prípade špecializovaných vyslaných národných expertov. Personál 
ESVČ bez ohľadu na pôvod by mal mať možnosť usilovať sa o rovnaké kariérne vyhliadky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 50ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 50ba
S účinnosťou od roku 2012 vysoký 
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predstaviteľ ako menovací orgán ESVČ 
bude Európskemu parlamentu a Rade 
predkladať výročnú správu o obsadzovaní 
miest v ESVČ, úrovni súladu s 
požiadavkami stanovenými v článku 6 
ods. 9 rozhodnutia Rady .../... z ..., ktorým 
sa ustanovuje organizácia a fungovanie 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 
čo sa týka zloženia zamestnancov ESVČ, 
štruktúre zamestnancov  podľa 
národnosti a pohlavia a podľa funkčných 
tried AD/AST, stupňov a pozícií.

Odôvodnenie

Parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia pre požadované úpravy služobného poriadku a 
podmienok zamestnávania v súvislosti so zriadením ESVČ by mali ďalej spolupôsobiť 
v oblasti vykonávania a účinnosti takýchto úprav s osobitným zreteľom na dodržiavanie 
prahov číselných hodnôt stanovených v rozhodnutí Rady a cieľ primeraného geografického 
zastúpenia a vyváženého zastúpenia mužov a žien medzi zamestnancami ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Kapitola 10 – článok 50bb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 50bb
V záujme zabezpečenia toho, aby sa so 
všetkými zamestnancami ESVČ 
zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na to, 
či ide o pracovníkov z administratívy 
Európskej únie alebo diplomatických 
služieb členských štátov, najmä čo sa týka 
oprávnenosti zastávať akúkoľvek funkciu 
a prevziať povinnosti v rámci ESVČ za 
rovnakých podmienok, Vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a podpredseda 
Komisie ako menovací orgán vypracuje 
tabuľku zhody medzi administratívnymi 
triedami EÚ, predovšetkým na úrovni AD, 
a diplomatickými titulmi na základe 
odpracovaných rokov s cieľom zaistiť, 
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aby pracovníci z členských štátov boli pri 
prijímaní do zamestnania zaraďovaní do 
tried v súlade s priemernou úrovňou 
odpracovaných rokov pre tú konkrétnu 
triedu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 50bc (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 50bc
Bez ohľadu na ustanovenia druhého 
a tretieho odseku článku 4, článku 7 ods. 
1, druhého odseku článku 27 a písmen a), 
b) a c) článku 29 ods. 1 tohto služobného 
poriadku sa voľné pracovné miesta 
obsadia do 31. decembra 2020 v súlade s 
orientačnými cieľmi prijímania 
pracovníkov vymedzenými v súlade s  
Kinnockovou referenčnou hodnotou1, 
vymenovaním štátnych príslušníkov 
nedostatočne zastúpených členských 
štátov. Vymenovania prebehnú pre všetky 
platové triedy funkčnej skupiny AD 
v nadväznosti na interné a externé 
výberové konania na základe kvalifikácie 
a zorganizovaných testov, ako je 
stanovené v prílohe III k  služobnému 
poriadku.
_________________
Primerané orientačné ciele prijímania 
pracovníkov na každý členský štát, ktoré 
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predstavujú priemer relatívnej hodnoty 
troch kritérií (v percentách): (1) počet 
obyvateľov, (2) počet kresiel v Európskom 
parlamente a (3) váha hlasov v Rade 
(C(2003)0436).

Odôvodnenie

Ako je stanovené v odseku 7 legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júla 2010 o 
návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 
mal by existovať systém analogický k systému zavedenému nariadením Rady (ES, Euratom) 
č. 401/2004 o náprave geografickej nerovnováhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Článok 50bd (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 50bd
1. Zamestnanci z národných 
diplomatických služieb členských štátov sa 
môžu uchádzať o voľné pracovné miesta 
v rámci svojej národnej diplomatickej 
služby pôvodu na rovnocennom základe 
ako interní uchádzači tejto národnej 
diplomatickej služby.
2. V prípade, že národná diplomatická 
služba pôvodu dočasných zamestnancov 
ESVČ v záujme vnútornej organizácie 
a ľudských zdrojov požaduje výročnú 
správu alebo hodnotenie týkajúce sa 
zamestnancov, vysoký predstaviteľ 
a príslušná národná diplomatická služba 
pôvodu odsúhlasia podmienky 
automatického uznávania a platnosti 
správy alebo hodnotenia týkajúceho sa 
zamestnancov, ktoré uskutočnil vysoký 
predstaviteľ v súvislosti so všetkými 
zamestnancami ESVČ pochádzajúcimi 
z tejto národnej diplomatickej služby.
3. Za žiadnych okolností nesmie výročné 
správy alebo hodnotenia týkajúce sa 
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zamestnancov ESVČ pochádzajúcich 
z národných diplomatických služieb 
členských štátov vypracovať alebo 
zrealizovať národná diplomatická služba 
pôvodu.

Odôvodnenie

Zamestnanci z národných diplomatických služieb, ktorí pôsobia v ESVČ, by mali mať tie isté 
kariérne príležitosti ako zamestnanci pôsobiaci v národnej diplomatickej službe pôvodu. 
S cieľom zabezpečiť nezávislú ESVČ zamestnanci z národných diplomatických služieb, ktorí 
pôsobia v ESVČ, by nemali mať povinnosť zodpovedať sa oddeleniu ľudských zdrojov svojej 
národnej diplomatickej služby pôvodu prostredníctvom výročných hodnotení alebo správ 
týkajúcich sa zamestnancov. Za hodnotenie zamestnancov ESVČ, a to bez ohľadu na ich 
pôvod, by mal zodpovedať výlučne vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie.
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