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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlogi sprememb v tem mnenju sledijo smeri, ki je bila določena z zakonodajno resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2010 o predlogu sklepa Sveta o opredelitvi organizacije 
in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), ter potrjujejo splošni pravni 
okvir, ki je bil v tem sklepu določen z namenom, da se zagotovi skladna, učinkovita, 
neodvisna in resnična evropska služba za zunanje delovanje, ki bo opredeljena in oblikovana 
ob polnem spoštovanju metode Skupnosti. Predlogi sprememb, ki jih vsebuje mnenje, imajo 
tri pomembne cilje: (i) zagotoviti operativni okvir, ki bi zagotovil popolno neodvisnost in 
lojalnost uslužbencev ESZD, zlasti tistih, ki prihajajo iz nacionalnih diplomatskih služb, pri 
izpolnjevanju njihovih nalog, saj ti ne bi smeli imeti dvojne vloge, tj. ne bi smeli odgovarjati 
obema, visokemu predstavniku in hierarhiji nacionalne diplomatske službe, iz katere 
prihajajo, temveč bi morali delovati le v skladu z navodili in v pristojnosti visokega 
predstavnika kot pristojnega organa za imenovanja; (ii) opozoriti visokega predstavnika (ki je 
v skladu s členom 6(12) sklepa Sveta o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD) pristojen, da v letu dni po začetku veljavnosti sklepa sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev primernega skupnega usposabljanja in da gradi zlasti na obstoječih nacionalnih in 
evropskih praksah in strukturah) na pomen oblikovanja zelo koristnega sistema usposabljanja 
in poklicnega razvoja, da bi pri uslužbencih ESZD vzpostavili pravi skupinski duh, v katerem 
bi se odražala severna, vzhodna in južna akademska in raziskovalna razsežnost EU; in (iii) 
zagotoviti ustrezno geografsko zastopanost in ravnovesje med spoloma v sestavi osebja 
ESZD. Predlogi sprememb v tem mnenju zato ponovno izražajo ključne elemente sklepa o 
ustanovitvi ESZD, npr. temeljno potrebo po enaki obravnavi in enakih poklicnih možnostih za 
vse uslužbence ESZD ali po zagotovitvi, da se uradniki institucij EU z izjemo Sveta in 
Komisije, zlasti uradniki Evropskega parlamenta, v najkrajšem možnem času lahko prijavijo 
na razpisana delovna mesta v ESZD. Predlogi sprememb obenem vsebujejo in podrobneje 
opredeljujejo posebne vidike, ki jih vsebujeta zakonodajna resolucija, priložena sklepu o 
ustanovitvi ESZD, ter sam sklep. Glede tega je bila izjava iz odstavka 7 omenjene resolucije, 
da bi morali „dodatni posebni ukrepi, predvideni v členu 6(6) sklepa Sveta za krepitev 
geografskega ravnovesja in uravnotežene zastopanosti spolov v zvezi z geografskim 
ravnovesjem vključevati ukrepe, podobne tistim iz Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 401/2004“, če bi bili državljani ene ali več držav članic v ESZD nezadostno zastopani, 
dodatno utemeljena, in sicer z izrecno določbo, da mora visoki predstavnik uporabiti 
Kinnockovo referenčno vrednost, določeno pred širitvijo leta 2004, in posebne začasne
ukrepe (vključno z uvedbo notranjih in zunanjih natečajev, namenjenih le državljanom držav 
članic, ki bi lahko bile nezadostno zastopane), ki niso predvideni v kadrovskih predpisih in 
katerih namen je v celoti ponovno vzpostaviti ustrezno geografsko zastopanost. Za osebje 
ESZD bodo veljali kadrovski predpisi, če bodo to uslužbenci EU, in pogoji za zaposlitev, če 
bo to osebje, ki prihaja iz diplomatskih služb držav članic, ter pogodbeno in začasno osebje, 
odtod potreba, da se po potrebi isti predlog spremembe vloži dvakrat, in sicer enkrat z 
namenom, da se bo ustrezno odražal v kadrovskih predpisih in se tako uporabljal za 
uslužbence EU, enkrat pa zato, da se bo ustrezno odražal v pogojih za zaposlitev in tako 
uporabljal za uslužbence ESZD, ki prihajajo iz nacionalnih diplomatskih služb, ter pogodbeni 
in začasni uslužbenci.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 27 Pogodbe o 
Evropski uniji mora visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko pomagati Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ESZD). Ta služba opravlja svoje 
delo v sodelovanju z diplomatskimi 
službami držav članic, sestavljajo pa jo 
uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega
sekretariata Sveta in Komisije ter napoteno
osebje iz nacionalnih diplomatskih služb.

(1) V skladu s členom 27(3) Pogodbe o 
Evropski uniji mora visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko pomagati Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ESZD). Ta služba opravlja svoje 
delo v sodelovanju z diplomatskimi 
službami držav članic, sestavljajo pa jo 
uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega 
sekretariata Sveta in Komisije ter osebje, ki 
prihaja iz nacionalnih diplomatskih služb.

Obrazložitev

Terminologija, uporabljena v uredbi o spremembi kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev, naj bo usklajena s terminologijo, uporabljeno v sklepu Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Izraz „napoten“ bi bilo tako treba 
uporabljati le za „specializirane napotene nacionalne strokovnjake“, omenjene v uvodni 
izjavi 12 in členu 6(3) tega sklepa. Število teh strokovnjakov bi moralo biti omejeno in se ne 
bi smelo šteti kot del tretjine osebja iz držav članic, ki naj bi jo to predstavljalo, ko bo ESZD 
dosegla polno zasedenost.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Služba je del odprte, učinkovite in 
neodvisne evropske uprave Unije, kot to 
določa člen 298 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.
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Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI predlog spremembe poudarja naravo ESZD kot dela 
neodvisne evropske javne uprave.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Ko bo ESZD zapolnila vsa delovna 
mesta, naj bi stalni uradniki Unije 
skladno s Sklepom Sveta št. 2010/427/EU 
z dne 26. julija 2010 o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje 
delovanje1prestavljali vsaj 60 % vsega 
osebja ESZD v razredu AD, kar naj bi se 
odražalo na vseh ravneh hierarhije 
ESZD.
___________________
1 UL L 201, 3.8.2010, str. 30.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Pojem evropske uprave mora temeljiti 
na načelu ustrezne geografske 
zastopanosti in uravnotežene zastopanosti 
obeh spolov med zaposlenimi. 
Zaposlovanje na delovna mesta v ESZD, 
ki sicer temelji na zaslugah, bi moralo na 
vseh ravneh obsegati ustrezno število 
državljanov vseh držav članic. Zagotoviti 
bi bilo treba tudi ustrezno zastopanost 
obeh spolov. Ko bo ESZD v prihodnje 
organizirala natečaje za novo osebje, bi 
morala pri zaposlovanju dati prednost 
kandidatom z rezervnega seznama EPSO 
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za zaposlitev v ESZD. 

Obrazložitev

Moralo bi biti jasno, da pojem evropska uprava vsebuje osnovni pogoj, in sicer, da morajo 
biti v Evropski službi za zunanje delovanje dejansko zastopane vse države članice in vsi 
državljani Evropske unije, zato se mora odlikovati po ustrezni geografski zastopanosti in 
zastopanosti obeh spolov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Odstavek 7 zakonodajne resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 8. julija 
2010 o predlogu sklepa Sveta o 
organizaciji in delovanju Evropske službe 
za zunanje delovanje določa, da bi morali 
dodatni posebni ukrepi iz člena 6(6) 
sklepa Sveta za okrepitev geografske 
zastopanosti, institucionalnega ravnovesja 
in uravnotežene zastopanosti obeh spolov 
zaradi geografske zastopanosti vključevati 
ukrepe, podobne tistim iz Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št.401/2004.

Obrazložitev

Kot je določeno v odstavku 7 zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. julija 
2010 o predlogu sklepa Sveta o organizaciji in delovanju ESZD, bi moralo biti jasno, da 
pojem evropska uprava vsebuje osnovni pogoj, da morajo biti v ESZD dejansko zastopane vse 
države članice in vsi državljani Evropske unije, zato se mora odlikovati po ustrezni geografski 
zastopanosti in zastopanosti obeh spolov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) Glede na sedanjo premajhno 
zastopanost nekaterih držav članic v 
generalnem direktoratu Evropske 
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komisije za zunanje zadeve in posledično 
nevarnost, da se bo to pojavilo tudi v 
ESZD, bi bilo treba uvesti začasne ukrepe, 
ki naj veljajo vsaj do 31. decembra 2020.

Obrazložitev

V ESZD morajo biti dejansko zastopani vse države članice in vsi državljani Evropske unije, 
zato se mora odlikovati po ustrezni geografski zastopanosti in zastopanosti obeh spolov. 
Sedanja premajhna zastopanost nekaterih držav članic v generalnem direktoratu Evropske 
komisije za zunanje zadeve opravičuje določitev posebnih dolgoročnih ukrepov, s katerimi bi 
preprečili, da bi se takšno neravnovesje ustvarilo tudi v ESZD.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) Uslužbenci ESZD bi morali pri 
opravljanju svojih nalog in ravnanju 
upoštevati zgolj interese Unije. Ne bi smeli 
zahtevati in ne sprejemati navodil od 
nobene vlade, organa, organizacije ali 
osebe zunaj ESZD in nobenega telesa ali 
osebe razen visokega predstavnika za 
zunanje zadeve in varnostno politiko. Ne 
bi smeli sprejemati nikakršnih plačil iz 
katerega koli vira zunaj ESZD.

Obrazložitev

Zaradi zagotovitve skladnosti s sklepom Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za 
zunanje delovanje in ponovne zahteve, da bi moralo osebje ESZD ne glede na to, ali prihaja 
iz uprave Evropske unije ali iz nacionalnih diplomatskih služb držav članic, odgovarjati zgolj 
visokemu predstavniku.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vsi člani osebja ESZD, za katere 
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veljajo kadrovski predpisi in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev, bi morali 
imeti enake pravice in dolžnosti, ne glede 
na to, ali so uradniki Evropske unije ali 
začasni uslužbenci, ki prihajajo iz 
diplomatskih služb držav članic, in bi 
morali biti obravnavani enako, zlasti kar 
zadeva dostop do vseh delovnih mest v 
ESZD pod enakimi pogoji. Pri 
dodeljevanju dolžnosti na vseh področjih 
dejavnosti in politik, ki jih izvaja ESZD, 
ne bi smelo biti razlikovanja med 
začasnimi uslužbenci, ki prihajajo iz 
diplomatskih služb držav članic, in 
uradniki Evropske unije.

Obrazložitev

Za usklajeno in neodvisno ESZD je bistveno, da njeni uslužbenci uživajo enake pravice in 
dolžnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V izogib dvomu bi bilo treba potrditi, 
da so uradniki in začasni uslužbenci, 
zaposleni v organizacijski enoti, ki je na 
podlagi sklepa Sveta iz člena 27(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prerazporejena iz generalnega sekretariata 
Sveta ali iz Komisije v ESZD, premeščeni 
skupaj z delovnim mestom. To velja tudi 
za pogodbene in lokalne uslužbence, ki so 
dodeljeni taki organizacijski enoti. Sprejeti 
je treba posebne ukrepe, s katerimi bi se 
premeščenim uslužbencem zagotovila 
karierno svetovanje in podpora.

(5) V izogib dvomu bi bilo treba potrditi, 
da so uradniki in začasni uslužbenci, 
zaposleni v organizacijski enoti, ki je na 
podlagi sklepa Sveta iz člena 27(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prerazporejena iz generalnega sekretariata 
Sveta ali iz Komisije v ESZD, premeščeni 
skupaj z delovnim mestom. To velja tudi 
za pogodbene in lokalne uslužbence, ki so 
dodeljeni taki organizacijski enoti.

Obrazložitev

Čeprav je naloga visokega predstavnika/podpredsednika, da v skladu s členom 6(12) sklepa 
Sveta sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev skupnega usposabljanja za ESZD, se zdi temu 
namenjena uvodna izjava zelo primerna.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Osebju ESZD je treba zagotoviti 
ustrezen skupen evropski poklicni razvoj 
in usposabljanje, da bi razvili skupen 
občutek pripadnosti in lojalnosti 
(skupinski duh), pri čemer bi gradili zlasti 
na obstoječih praksah in strukturah 
Unije. Visoki predstavnik bi moral v zvezi 
s tem v sodelovanju s Komisijo, zlasti 
njenim podpredsednikom za 
medinstitucionalne odnose in 
administrativne zadeve, ter v posvetovanju 
z Evropskim parlamentom sprejeti 
ustrezne ukrepe v roku enega leta po 
začetku veljavnost Sklepa Sveta ..../... z 
dne ... o organizaciji in delovanju 
Evropske službe za zunanje delovanje. V 
ta namen bi morali evropski akademski 
centri odličnosti, ki imajo dolgo tradicijo 
pomoči evropskim institucijam in 
dokazane izkušnje pri izobraževanju, 
raziskavah in analizi na področju prava in 
politike EU, na primer Evropska 
akademija (College of Europe) v 
Bruggeju in Natolinu ter Evropski 
univerzitetni inštitut v Firencah, ob 
posvetovanju z ESZD oblikovati 
izobraževalni sistem za osebje ESZD. Na 
podlagi ciljev, ki bi jih določil ESZD, bi ti 
centri tudi izkoristili obstoječi potencial 
diplomatskih šol v državah članicah. To bi 
v drugem koraku, ob zadostnih izkušnjah, 
vodilo v ustanovitev evropske diplomatske 
akademije.

Obrazložitev

Sistem usposabljanja, ki bi temeljil na Evropski akademiji (College of Europe) v Bruggeju in 
Natolinu, na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah ter na diplomatskih šolah v 
državah članicah, bi pomagal ustvariti severno (Brugge), vzhodno (Natolin) in južno 
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(Firence) akademsko in raziskovalno razsežnost EU, še vedno pa bi omogočal, da še naprej 
usklajeno in učinkovito koristimo nacionalne diplomatske službe kot dragoceni vir.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi se zagotovila prožnost pri 
posebnih razmerah (na primer potreba po 
takojšnji zapolnitvi delovnega mesta ali 
prihodnje prerazporeditve podpornih nalog 
iz Sveta ali Komisije na ESZD), mora biti 
v izjemnih primerih mogoča tudi 
premestitev uradnikov v interesu službe, 
torej brez predhodnega razpisa prostega 
delovnega mesta, iz Sveta ali Komisije v 
ESZD. Podobno mora biti mogoča 
premestitev uradnikov iz ESZD v Svet ali 
Komisijo, kadar je to v interesu službe.

(7) Da bi se zagotovila prožnost pri 
posebnih razmerah (na primer potreba po 
takojšnji zapolnitvi delovnega mesta ali 
prihodnje prerazporeditve podpornih nalog 
iz Sveta ali Komisije na ESZD), mora biti 
v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih 
mogoča tudi premestitev uradnikov v 
interesu službe, torej brez predhodnega 
razpisa prostega delovnega mesta, iz Sveta 
ali Komisije v ESZD. Podobno mora biti 
mogoča premestitev uradnikov iz ESZD v 
Svet ali Komisijo, kadar je to v interesu 
službe.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Glede na pomembno vlogo in 
pristojnosti Evropskega parlamenta pri 
določanju ciljev in glavnih usmeritev 
skupne zunanje in varnostne politike ter 
ob upoštevanju temeljne vloge 
Parlamenta kot proračunskega organa in 
organa demokratične presoje bi morali 
uradniki Evropskega parlamenta imeti 
možnost, da se lahko prijavijo na delovna 
mesta v ESZD, takoj ko bo to mogoče.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) ESZD si lahko v posebnih primerih 
pomaga z omejenim številom visoko 
specializiranih napotenih nacionalnih 
strokovnjakov, ki bodo na podlagi 
natančnega opisa delovnega mesta 
napoteni za opravljanje posebnih nalog, 
podrejeni pa bodo visokemu predstavniku. 
Njihova napotitev se ne bi smela šteti kot 
del tretjine osebja iz držav članic, ki naj bi 
jo to predstavljalo, ko bo ESZD polno 
zasedena.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s sklepom Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Zdi se zelo pomembno, da se v predpisih o 
kadrovskih zadevah jasno opredeli položaj nacionalnih strokovnjakov, napotenih v ESZD.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar pa se pooblastila za imenovanje 
vodij delegacij izvajajo na podlagi seznama 
kandidatov, ki ga je odobrila Komisija v 
okviru svojih pristojnosti v skladu s 
Pogodbo. To pravilo se smiselno 
uporablja za premestitve v interesu službe.

2. Vendar pa se pooblastila za imenovanje 
vodij delegacij izvajajo z natančnim 
izbirnim postopkom, ki temelji na 
zaslugah in upošteva ustrezno geografsko 
zastopanost, institucionalno ravnovesje in 
uravnoteženo zastopanost obeh spolov, na 
podlagi seznama kandidatov, ki ga je 
odobrila Komisija v okviru svojih 
pristojnosti v skladu s Pogodbo.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Pojasnitev postopka, v drugem stavku pa tega, da 
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določilo ne velja za vse premestitve v interesu službe, ampak samo za premestitve vodij 
delegacij.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 96 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradnik ESZD, ki pri svojem delu 
opravlja naloge za Komisijo, se v zvezi s 
temi nalogami ravna po navodilih 
Komisije.

Delegacijam lahko v skladu s členom 
221(2) PDEU daje navodila tudi Komisija, 
in sicer na področjih, za katera je 
pristojna v skladu s Pogodbama. Splošno 
odgovornost za izvrševanje navodil nosi 
vodja delegacije. Komisija in ESZD se 
bosta dogovorili o načinu izdajanja 
navodil Komisije delegacijam. Ta način 
naj bi zlasti predvidel, da Komisija ob 
izdaji navodil vodjem delegacij hkrati 
posreduje izvod teh navodil centralni 
upravi ESZD.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s sklepom Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 96 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in ESZD se dogovorita o načinih 
izvajanja tega člena.

črtano

Obrazložitev

Kot posledica člena 15.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pod pogoji iz člena 7(1) in ne glede na 
člena 4 in 29 lahko organa za imenovanja 
zadevnih institucij v izjemnih primerih in s 
skupnim soglasjem ter izključno v interesu 
službe po razgovoru z uradnikom iz Sveta 
ali Komisije tega premestita v ESZD, ne da 
bi uslužbence obvestila o prostem 
delovnem mestu. Uradnik ESZD je lahko 
pod enakimi pogoji premeščen v Svet ali 
Komisijo.

Pod pogoji iz člena 7(1), ne glede na člena 
4 in 29 in eno leto po začetku veljavnosti 
te uredbe, lahko organa za imenovanja 
zadevnih institucij z ustrezno utemeljenim 
sklepom v izjemnih primerih in s skupnim 
soglasjem ter izključno v interesu službe 
po razgovoru z uradnikom iz Sveta ali 
Komisije tega premestita v ESZD, ne da bi 
uslužbence obvestila o prostem delovnem 
mestu. Uradnik ESZD je lahko pod 
enakimi pogoji premeščen v Svet ali 
Komisijo.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Odstopanje je potrebno le v začetnem obdobju, zato 
je prav, da se časovno omeji.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
ESZD obravnava prijave uradnikov Sveta, 
Komisije in ESZD, začasnih uslužbencev, 
za katere se uporablja člen 2(e) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev, in osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb držav 
članic, pri čemer ne daje prednosti nobeni 
od teh kategorij kandidatov. 

1. Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
ESZD obravnava prijave uradnikov Sveta, 
Komisije in ESZD, začasnih uslužbencev, 
za katere se uporablja člen 2(e) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev, in osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb držav 
članic, pri čemer ne daje prednosti nobeni 
od teh kategorij kandidatov. V skladu s 
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členom 27 teh kadrovskih predpisov in 
prvim pododstavkom člena 12(1) pogojev 
za zaposlitev drugih uslužbencev je namen 
zaposlovanja instituciji zagotoviti storitve 
najsposobnejših in najučinkovitejših 
uradnikov in začasnih uslužbencev z 
največjo stopnjo integritete, izbranih po 
merilu geografske zastopanosti, ob 
zagotavljanju institucionalnega 
ravnotežja in ravnotežja med spoloma. Ta 
obveznost velja za ESZD kot celoto in za 
njene različne skupine uslužbencev, 
vključno z začasnimi uslužbenci iz člena 
2(e) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dnem, ki ga določi visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije, vendar 
najpozneje s 1. julijem 2013 organ za 
imenovanja obravnava tudi prijave 
uradnikov iz drugih institucij, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov.

Z dnem, ki ga določi visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije, vendar 
najpozneje s 1. januarjem 2012 organ za 
imenovanja obravnava tudi prijave 
uradnikov iz drugih institucij, za katere 
veljajo isti kadrovski predpisi in pogoji za 
zaposlitev kot za ESZD pod enakimi 
pogoji, pri čemer ne daje prednosti nobeni 
od teh kategorij kandidatov.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe seznam institucij 
(člen 14 PEU) vključuje tudi ECB, ki pa uporablja lastne kadrovske predpise (ti so bili 
oblikovani v skladu s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, vendar imajo 
pogosto drugačne pogoje) in ima drugačen, poenostavljen sistem zaposlovanja in pogodb. 
Opozoriti je treba, da se lahko kot kandidati za zaposlitev pri ESZD obravnavajo le uradniki, 
za katere veljajo ista kadrovska pravila in pod istimi pogoji.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organ za imenovanja pri obravnavi 
prijav uresničuje cilj ustrezne geografske 
zastopanosti, institucionalnega ravnovesja 
in uravnotežene zastopanosti obeh spolov. 
Zaradi izjemnega položaja in predvidenih 
splošnih potreb v prihodnosti bi bilo treba 
v obdobju do 31. decembra 2020 
organizirati natečaje za zaposlovanje 
uradnikov iz nezadostno zastopanih držav,
s čimer bi zagotovili spoštovanje načel iz 
člena 27 kadrovskih predpisov, vključno z 
zaposlovanjem na najširši možni 
geografski podlagi. 
Organ za imenovanja pri obravnavi prijav 
skladno s členom 6(9) Sklepa Sveta št. 
2010/427/EU vedno upošteva načelo, da 
mora biti delež stalnih uradnikov Unije 
med zaposlenimi ESZD najmanj 60-
odstoten, kar se mora odražati v vseh 
razredih hierarhije ESZD.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 98a
Visokemu predstavniku Unije za zunanje 
zadeve in varnostno 
politiko/podpredsedniku Komisije pri 
zadevah v zvezi z zaposlovanjem v ESZD 
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svetuje posvetovalni odbor za imenovanje, 
ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, 
Komisije, generalnega sekretariata Sveta 
in Evropskega parlamenta. Posvetovalni 
odbor za imenovanje nadzoruje izbirne 
postopke na vseh ravneh v ESZD in razvoj 
njenega kadrovanja, med drugim tudi 
ustrezno zastopanost obeh spolov in 
geografsko zastopanost.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Zaposlovanje v ESZD bi moralo potekati po 
preglednem in objektivnem postopku in ob ustrezno prilagojeni obstoječi praksi.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 98b
Da bi zagotovili enako obravnavanje vseh 
članov osebja ESZD, ne glede na to, ali 
prihajajo iz upravnih služb Evropske 
unije ali iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, zlasti glede dostopa do 
vseh delovnih mest v ESZD pod enakimi 
pogoji, Visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije kot pristojni za 
imenovanje pripravi ekvivalenčno tabelo 
administrativnih razredov EU, zlasti 
razreda AD, in diplomatskih nazivov 
višjega ranga, s čimer bi zagotovili, da bi 
bili člani osebja iz držav članic ob 
sprejetju na delo razvrščeni na način, ki 
bi bil sorazmeren s povprečno delovno 
dobo za ta razred.

Obrazložitev

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
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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.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 98c
Ko bodo zapolnjena vsa delovna mesta v 
ESZD, mora osebje iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic 
predstavljati vsaj tretjino vsega osebja 
ESZD na ravni AD. Prav tako morajo 
stalni uradniki EU predstavljati vsaj 60 
% celotnega osebja ESZD na ravni AD.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s sklepom Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 98d
Letno poročilo o zasedenosti delovnih 
mest v ESZD, ki ga mora visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in podpredsednik 
Komisije skladno s Sklepom Sveta št. 
2010/427/EU predložiti Evropskemu 
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parlamentu in Svetu, vsebuje razčlenitev 
vseh članov osebja po njihovem začasnem 
ali stalnem statusu, državljanstvu in 
spolu, funkcionalni skupini AD/AST, 
zasedenih razredih in položajih. Vsa 
odstopanja od minimalnega 60-odstotnega 
praga in geografske zastopanosti iz Sklepa 
Sveta št. 2010/427/EU je treba popraviti v 
enem letu, tudi z uporabo dodatnih 
ukrepov.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 98 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 98e
Ne glede na določbe drugega in tretjega 
odstavka člena 4, člena 7(1), drugega 
odstavka člena 27 in točk (a), (b) in (c) 
člena 29(1) kadrovskih predpisov se do 31. 
decembra 2020 prosta delovna mesta 
zapolnijo z imenovanjem državljanov iz 
nezadostno zastopanih držav, in sicer v 
skladu z okvirnimi cilji zaposlovanja, 
določenimi s Kinnockovo referenčno 
vrednostjo1. Imenovanja se opravijo za vse 
ravni funkcionalne skupine AD, in sicer 
po izvedbi notranjih in zunanjih natečajev 
na podlagi kvalifikacij in testov, ki se 
organizirajo, kot je opredeljeno v Prilogi 
III kadrovskih predpisov.
____________
1 Ustrezni indikativni cilji za zaposlovanje 
po državah članicah, ki predstavljajo 
povprečje relativne vrednosti treh meril 
(izraženih v odstotkih): (1) število 
prebivalcev, (2) število sedežev v
Evropskem parlamentu in (3) 
ponderiranje glasov v Svetu 
(C(2003)0436).
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Obrazložitev

Kot je navedeno v odstavku 7 zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. julija 
2010 o predlogu sklepa Sveta o organizaciji in delovanju ESZD, bi morali za doseganje 
geografske uravnoteženosti imeti sistem, podoben tistemu iz Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 
401/2004.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIII a – člen 99 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 99a
Pred nastopom dela in po potrebi po njem 
uslužbenci ESZD na ravni AD opravijo 
skupno usposabljanje. V ta namen se 
ustanovi evropska diplomatska akademija. 
Akademija tesno sodeluje z ustreznimi 
organi držav članic in Evropsko 
akademijo za varnost in obrambo ter 
slednjo po prehodnem obdobju vključi kot 
svoj sestavni del. Usposabljanje temelji na 
enotnih učnih načrtih in po potrebi 
vključuje usposabljanje o konzularnih in 
poslaniških postopkih, diplomaciji, 
posredovanju v sporih in mednarodnih 
odnosih, pa tudi o zgodovini in delovanju 
Evropske unije. Akademija usposablja
tudi osebje v misijah skupne varnostne in 
obrambne politike in je po potrebi odprta 
tudi za drugo osebje, ki dela za Evropsko 
unijo ali države članice.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 5 – točka (b) 
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 2 – točka (e)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(e) napotenega uslužbenca iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, ki se za 
določen čas zaposli na stalnem delovnem 
mestu v ESZD.”

„(e) uslužbence, ki prihajajo iz 
nacionalnih diplomatskih služb držav 
članic, ki se jih za določen čas zaposli na 
stalnem delovnem mestu v ESZD.”

Obrazložitev

Terminologija, uporabljena v uredbi o spremembi kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev, naj bo usklajena s terminologijo, uporabljeno v sklepu Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Izraz „napoten“ bi bilo tako treba 
uporabljati le za „specializirane napotene nacionalne strokovnjake“, omenjene v uvodni 
izjavi 12 in členu 6(3) tega sklepa. Število teh strokovnjakov bi moralo biti omejeno in se ne 
bi smelo šteti kot del tretjine osebja iz držav članic, ki naj bi jo to predstavljalo, ko bo ESZD 
dosegla polno zasedenost.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V prvem odstavku člena 3a se doda 
naslednji pododstavek:

črtano

„Uslužbenec, ki poln ali krajši delovni čas 
opravlja dela v delegacijah Unije, je lahko 
začasno razporejen na sedež institucije po 
mobilnostnem postopku iz členov 2 in 3 
Priloge X h kadrovskim predpisom.“.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Prerazporeditev uslužbencev, ki so bili prav posebej 
zaposleni za delo v delegacijah, na sedež ESZ, ni v skladu z načeloma lojalnosti in 
učinkovitega upravljanja s kadri. Pomeni večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih 
uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno javno upravo Evropske unije.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 7
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 3b se drugi odstavek nadomesti 
z naslednjim:

črtano

„Razen v primerih iz drugega 
pododstavka člena 3a(1) je zaposlovanje 
pogodbenih uslužbencev za pomožne 
naloge izključeno, kadar se uporablja člen 
3a.“.

Obrazložitev

V soglasju s poročevalcem odbora JURI. Prerazporeditev uslužbencev, ki so bili prav posebej 
zaposleni za delo v delegacijah, na sedež ESZ, ni v skladu z načeloma lojalnosti in 
učinkovitega upravljanja s kadri. Pomeni večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih 
uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno javno upravo Evropske unije.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – člen 50 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uslužbenci nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, ki so bili izbrani na 
podlagi postopka iz člena 98(1) kadrovskih 
predpisov in ki jih napotijo njihove 
nacionalne diplomatske službe, se 
zaposlijo kot začasni uslužbenci v smislu 
člena 2(e).

1. Uslužbence, ki prihajajo iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, ki so bili 
izbrani na podlagi postopka iz člena 98(1) 
kadrovskih predpisov, se zaposli kot 
začasne uslužbence v smislu člena 2(e).
Administrativni razred, ki se ga dodeli 
izbranim kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, bi moral 
biti razred, do katerega so upravičeni 
glede na leta delovne dobe in število 
napredovanj v prvotni diplomatski službi 
na podlagi sistema napredovanj, ki se 
uporablja za uradnike EU.
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Obrazložitev

Terminologija, uporabljena v uredbi o spremembi kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev, naj bo usklajena s terminologijo, uporabljeno v sklepu Sveta o organizaciji in 
delovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Izraz „napoten“ bi bilo tako treba 
uporabljati le za napotene specializirane nacionalne strokovnjake. Osebje ESZD bi moralo 
imeti enake možnosti za kariero, ne glede na to, od kod prihaja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 50 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50ba
Z začetkom veljavnosti leta 2012 visoki 
predstavnik kot pristojni za imenovanja v 
ESZD vsako leto predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
zasedenosti delovnih mest v ESZD in 
stopnji usklajenosti z zahtevami iz člena 
6(9) sklepa Sveta .../... z dne … o 
organizaciji in delovanju Evropske službe 
za zunanje delovanje, glede sestave osebja 
ESZD, ter o razčlenitvi te sestave po 
nacionalnosti in spolu po funkcionalnih 
skupinah AD/AST in po razredih in 
položajih, ki jih zasedajo.

Obrazložitev

Prav je, da sta Parlament in Svet kot sozakonodajalca za potrebne spremembe kadrovskih 
predpisov in pogojev za zaposlitev zaradi ustanovitve ESZD vedno obveščena o izvajanju in 
učinkovitosti teh sprememb, zlasti z vidika spoštovanja številčnih mejnih vrednosti, določenih 
s sklepom Sveta, in cilja ustrezne geografske zastopanosti in zastopanosti obeh spolov  med 
zaposlenimi v ESZD.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – člen 50 b b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50bb
Da bi zagotovili enako obravnavanje vseh 
članov osebja ESZD, ne glede na to, ali 
prihajajo iz upravnih služb Evropske 
unije ali iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, zlasti glede dostopa do 
vseh delovnih mest v ESZD pod enakimi 
pogoji, visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije kot pristojni za 
imenovanje pripravi ekvivalenčno tabelo 
administrativnih razredov EU, zlasti 
razreda AD, in diplomatskih nazivov 
višjega ranga, s čimer bi zagotovili, da bi 
bili člani osebja iz držav članic ob 
sprejetju na delo razvrščeni na način, ki 
bi bil sorazmeren s povprečno delovno 
dobo za ta razred.

Obrazložitev

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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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 50 b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50 bc
Ne glede na določbe drugega in tretjega 
odstavka člena 4, člena 7(1), drugega 
odstavka člena 27 in točk (a), (b) in (c) 
člena 29(1) kadrovskih predpisov se do 31. 
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decembra 2020 prosta delovna mesta 
zapolnijo z imenovanjem državljanov iz 
nezadostno zastopanih držav, in sicer v 
skladu z okvirnimi cilji zaposlovanja, 
določenimi s Kinnockovo referenčno 
vrednostjo1. Imenovanja se izvedejo za vse 
razrede funkcionalne skupine AD, in sicer 
po izvedbi notranjih in zunanjih natečajev 
na podlagi kvalifikacij in testov, ki se 
organizirajo, kot je opredeljeno v Prilogi 
III kadrovskih predpisov.
_________________
1 Ustrezni indikativni cilji za zaposlovanje 
po državah članicah, ki predstavljajo 
povprečje relativne vrednosti treh meril 
(izraženih v odstotkih): (1) število 
prebivalcev, (2) število sedežev v 
Evropskem parlamentu in (3) 
ponderiranje glasov v Svetu 
(C(2003)0436).

Obrazložitev

Kot je navedeno v odstavku 7 zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. julija 
2010 o predlogu sklepa Sveta o organizaciji in delovanju ESZD, bi morali za doseganje 
geografske uravnoteženosti imeti sistem, podoben tistemu iz Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 
401/2004.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 50 b d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50bd
1. Osebje iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic ima možnost prijave na 
delovna mesta, ki so bila razpisana v 
nacionalni diplomatski službi, iz katere 
prihajajo, pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za notranje kandidate te nacionalne 
diplomatske službe.
2. Kadar nacionalna diplomatska služba, 
iz katere prihajajo začasni uslužbenci 
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ESZD, zaradi razlogov, povezanih z 
notranjo organizacijo in človeškimi viri, 
zahteva letno ocenjevalno poročilo ali 
oceno, se visoki predstavnik in ustrezna 
nacionalna matična diplomatska služba 
dogovorita o načinu samodejnega 
priznanja in veljavnosti ocenjevalnega 
poročila ali ocene, ki jo pripravi visoki 
predstavnik glede uslužbencev, ki 
prihajajo iz takšne nacionalne 
diplomatske službe.
3. Letnih ocenjevalnih poročil ali ocen 
osebja ESZD, ki prihaja iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, pod 
nobenim pogojem ne sme pripraviti ali 
izvesti matična nacionalna diplomatska 
služba.

Obrazložitev

Osebje ESZD, ki prihaja iz nacionalnih diplomatskih služb in je zaposleno v ESZD, naj bi 
imelo enake možnosti poklicnega napredovanja kot osebje, ki je zaposleno v matični 
nacionalni diplomatski službi. Da bi zagotovili neodvisnost ESZD, osebje, ki prihaja iz 
nacionalnih diplomatskih služb in je zaposleno v ESZD, ne bi smelo odgovarjati kadrovski 
službi svoje matične nacionalne diplomatske službe, in sicer prek letnih ocen ali ocenjevalnih 
poročil. Za ocenjevanje osebja ESZD, ne glede na njihovo matično službo, bi moral biti 
pristojen zgolj visoki predstavnik/podpredsednik.
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