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КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз постановява, че Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) работи в сътрудничество с дипломатическите 
служби на държавите-членки и включва длъжностни лица от компетентните служби на 
генералния секретариат на Съвета и на Комисията, както и командирован персонал от 
националните дипломатически служби на държавите-членки.

Както е при всички институции и органи на Съюза, набирането на персонал и 
кадровата политика на ЕСВД ще се осъществяват в рамката, установена от Правилника 
за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника за длъжностните лица) 
и Условията за работа на другите служители на Общностите. С цел да се позволи на 
ЕСВД да работи, както е определено в Договора за Европейския съюз, са необходими 
някои изменения на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на 
другите служители.

Проектостановището на комисията по бюджети беше изготвено въз основа на работния 
документ на докладчика, обсъден по време на заседанието на комисията по бюджети от 
13 юли 2010 г. (PE 445.751).
Предложението на Комисията има основно за цел:
- да внесе измененията, изисквани за създаването и функционирането на ЕСВД,
- както и да внесе промени в условията за работа в делегациите на Съюза чрез 

изменения с по-технически характер (които обаче са скъпоструващи) относно 
приложение X към Правилника за длъжностните лица (приложим към персонала 
на служба в трети страни), договорно наетия персонал и местния персонал.

От съображения, свързани с прозрачността и бюджета1, докладчикът изразява 
становище, че промените следва да се ограничат до необходимото за създаването и 
функционирането на ЕСВД, с две изключения, посочени по-долу, които тя счита за 
решаващи и които според нея следва да бъдат подкрепени:
- прилагане на придобивките от приложение X при излизане в отпуск за 

отглеждане на дете/по семейни причини, с цел да се подкрепи общата цел за по-
добро съчетаване на личния и професионалния живот и в частност с цел да се 
премахне пречката за жени, които иначе биха проявили интерес към постъпване 
на длъжност в делегация на Съюза,

- както и официално признаване в Условията за работа на другите служители на 
осигурителните и взаимоспомагателните схеми за местните служители в 
държави, в които социалната закрила не съществува или не е подходяща.

Необходимо е да се подчертае също така, че, доколкото е известно на докладчика, 
предложените изменения са съвместими и дори съобразени с политическото 
споразумение, постигнато на 21 юни 2010 г. в Мадрид.

                                               
1 Също така в съответствие с обяснителния меморандум на предложението на Комисията, който гласи: 
„(…) Освен адаптирането към новата терминология в резултат на влизането в сила на Договора от 
Лисабон, предложените изменения се ограничават до необходимото за създаването и функционирането 
на ЕСВД.“
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В своя работен документ докладчикът отбеляза определени слаби места във 
въздействието на регламента върху бюджета, представено в законодателната финансова 
обосновка на Комисията и подкрепящите документи (по-специално по отношение на 
горепосочения отпуск за отглеждане на дете), което би могло да породи съмнения 
относно предполагаемата липса на въздействие на предложението върху бюджета.  В 
тази връзка предложението за отхвърляне както на новата процедура за мобилност, така 
и на прилагането на приложение X по отношение на договорно наетия персонал може 
да даде възможност за реализиране на икономии, като същевременно се защитава 
независимостта на публичната служба на Европейския съюз.

Върховният представител също така се приканва да представи, след като ЕСВД 
заработи с нормален ритъм, специфичен доклад за прилагането на регламента, по-
специално относно балансираното представяне на половете и географския баланс в 
ЕСДВ и относно действителните последствия върху бюджета от прилагането на 
приложение X по отношение на служителите в отпуск за отглеждане на дете 
(увеличаване на вземания отпуск за отглеждане на дете/отпуск по семейни причини, 
заместване на персонал, въздействие върху доброто функциониране на делегациите).

Останалите изменения се отнасят до следните въпроси:
- защита на бюджетните прерогативи на Парламента;
- отхвърляне на възможността за командироване на персонал, който вече е 
командирован от националните дипломатически служби;
- поясняване на бюджетните отговорности;
- отхвърляне на промяната на режима „laissez-passer“ в рамките на делегациите;
- балансирано представяне на половете в ЕСВД.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 2 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

2a. подчертава, че предложените 
промени в Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители следва 
да нямат въздействие върху бюджета 
и следователно да са съвместими с 
тавана на функция 5 от 
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Многогодишната финансова рамка; 
при все това припомня, че решението 
относно непредвидени бюджетни 
кредити, необходими за прилагането 
на регламента, следва да се вземе в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура;

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Равенството на правата и задълженията е от съществено значение за гарантиране 
на съгласувана и независима служба. Това следва да важи и в рамките на ЕСВД, 
следователно с изключение на възможността за командироване на персонал, вече 
командирован от националните дипломатически служби. 

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Всички членове на персонала на 
делегацията, независимо от техния 
статут, и всички дейности на 
делегацията следва да се намират под 
ръководството на ръководителя на 
делегацията. Той следва да отговаря 
пред върховния представител за 
цялостното управление на дейността 
на делегацията и за осигуряването на 
координация на всички действия на 
Съюза.
Когато ръководителите на делегации 
действат като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втори параграф, те следва да 
са подчинени на Комисията в ролята 
й на институция, отговаряща за 
определянето, упражняването, 
контрола и оценката на техните 
задължения и отговорности като 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити.
Длъжностни лица, които работят в 
делегация на Съюза, следва да 
получават инструкции от 
ръководителя на делегацията 
относно изпълнението на бюджета 
на Съюза.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Уместно е да се поясни, че персонал 
на ЕСВД, който изпълнява задачи за 
Комисията като част от задълженията 

(4) Уместно е да се поясни, че персонал 
на ЕСВД, който изпълнява задачи за 
Комисията като част от задълженията 
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си, трябва да следва инструкциите, 
дадени от Комисията. По подобен начин 
длъжностни лица на Комисията, 
работещи в делегациите на Съюза, 
трябва да следват инструкции на 
ръководителя на делегацията, особено 
по организационни и административни 
въпроси и при изпълнението на 
бюджета на Съюза.

си, трябва да следва инструкциите, 
дадени от Комисията, под общата 
отговорност на ръководителя на 
делегацията. По подобен начин 
длъжностни лица на Комисията, 
работещи в делегациите на Съюза, 
трябва да следват инструкции на 
ръководителя на делегацията, особено 
по организационни и административни 
въпроси и при изпълнението на 
бюджета на Съюза.

Обосновка

Изпълнението на оперативния бюджет на ЕС следва ясно да остане сред 
правомощията и отговорностите на Комисията и на нейния персонал, в 
съответствие с член 317 от ДФЕС. Не изглежда целесъобразно да се уточнява, че 
ръководителят на делегация (ЕСВД) следва да дава инструкции във връзка с това. При 
все това върховният представител/заместник-председател на Комисията и 
ръководителите на делегации следва да бъдат информирани относно съответните 
инструкции.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Идеята за европейска 
администрация изисква като основен 
принцип подходящо географско 
представителство по отношение на 
персонала. Като се основава на 
заслугите, наемането на персонал за 
длъжности в ЕСВД следва да 
гарантира подходящото присъствие 
на всички равнища на граждани от 
всички държави-членки. Също така 
следва да се осигури адекватно 
балансирано представяне на половете 
на всички равнища.

Обосновка

Както е посочено в параграф 7, буква б) от законодателната резолюция на 
Европейския парламент, следва да бъде ясно, че идеята за европейска администрация 
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изисква като предварително условие необходимостта Европейската служба за 
външна дейност наистина да бъде представителна за всички държави-членки на 
Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз и, като такава, да се 
характеризира с адекватно географско представителство и балансирано представяне 
на половете.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В параграф 7 от 
законодателната резолюция на 
Европейския парламент от 8 юли 
2010 г. относно предложението за 
решение на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност се заявява, че 
допълнителните конкретни мерки, 
предвидени в член 6, параграф 6 от
решението на Съвета за укрепване на 
балансираното представителство от 
географска гледна точка и 
балансираното представителство на 
жените и мъжете, трябва да 
включват, по отношение на 
балансираното представителство от 
географска гледна точка, мерки, 
аналогични на предвидените в 
Регламент (ЕО, Евратом) № 401/2004 
на Съвета.

Обосновка

Както е посочено в параграф 7 от законодателната резолюция на Европейския 
парламент от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за 
определяне на организацията и функционирането на ЕСВД, следва да бъде ясно, че 
идеята за европейска администрация изисква като предварително условие 
необходимостта Европейската служба за външна дейност наистина да бъде 
представителна за всички държави-членки на Европейския съюз и гражданите на 
Европейския съюз и, като такава, да се характеризира с адекватно географско 
представителство и балансирано представяне на половете.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Като се има предвид настоящото 
недостатъчно представителство на 
гражданите на определени държави-
членки в Генерална дирекция 
„Външни отношения“ на 
Европейската комисия, следва да 
бъдат въведени временни мерки и те 
да останат в сила до 31 декември 2020 
г.

Обосновка

Европейската служба за външна дейност трябва да бъде наистина представителна 
за всички държави-членки на Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз и, 
като такава, да се характеризира с адекватно географско представителство и 
балансирано представяне на половете. Настоящото недостатъчно 
представителство на определени държави-членки в Генерална дирекция „Външни 
отношения“ на Европейската комисия оправдава въвеждането на дългосрочни 
специални мерки, за да се гарантира, че подобна липса на балансираност няма да е 
характерна за ЕСВД.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

обосновани изключителни случаи също 
следва да бъде възможно. По същия 
начин следва да бъде възможно да се 
прехвърлят в интерес на службата 
длъжностни лица от ЕСВД към Съвета 
или Комисията.

Обосновка

Следва да се даде по-добро определение на понятието „изключителни 
обстоятелства“ за прехвърляне на служител на ЕСВД в интерес на службата, за да 
се избегнат произволни назначения и да се гарантира прозрачност.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Необходимо е да се гарантира, че 
персонал от националните 
дипломатически служби, кандидати от 
Съвета и Комисията, както и вътрешни 
кандидати могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД на равни начала. 
Най-късно от 1 юли 2013 г. това следва 
да важи и за длъжностни лица от други 
институции. Въпреки това, с цел да се 
гарантира подходящо представяне в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, Върховният 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията следва да има право да реши, 
че за постове от функционална група 
AD, до 30 юни 2013 г. може да бъде 
даван приоритет на кандидати от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации.

(8) Необходимо е да се гарантира, че 
персонал от националните 
дипломатически служби, кандидати от 
Съвета и Комисията и вътрешни 
кандидати могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД на равни начала. 
Най-късно от 1 януари 2012 г. това 
следва да важи и за длъжностни лица от 
други институции. Въпреки това, с цел 
да се гарантира подходящо представяне 
в ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, върховният
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията следва да има право да реши, 
че за постове от функционална група 
AD, до 31 декември 2011 г. или докато 
делът на персонала от националните 
дипломатически служби достигне 
една трета от общия брой на 
персонала на ЕСВД на ниво AD, което 
от двете събития настъпи по-рано,
може да бъде даван приоритет на 
кандидати от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки в случай на съществено 
изравнени квалификации.
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Обосновка

Срокът от една година изглежда достатъчен, за да се гарантира, че националните 
дипломатически служби са подходящо представени в рамките на ЕСВД. Освен това 
срокът на действие на настоящата дерогация следва да изтече дори по-рано, ако 
нейната цел бъде постигната преди 31 декември 2011 г. Настоящото изменение има 
за цел по-бързото отваряне на длъжностите в ЕСВД и за длъжностни лица от 
Европейския парламент и другите институции.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Избраните кандидати от национални 
дипломатически служби, които са 
командировани от своите държави-
членки, следва да бъдат назначавани 
като срочно наети служители и по този 
начин да бъдат поставени на равни 
начала с длъжностните лица. 
Изпълнителните разпоредби, които ще 
се приемат от ЕСВД, следва да 
гарантират перспективи за развитие на 
кариерата за срочно наетите служители, 
които са еднакви с тези за 
длъжностните лица.

(9) Избраните кандидати от национални 
дипломатически служби, които са 
командировани от своите държави-
членки, следва да бъдат набирани в 
съответствие с обективна и 
прозрачна процедура и назначавани 
като срочно наети служители и по този 
начин да бъдат поставени на равни 
начала с длъжностните лица. 
Изпълнителните разпоредби, които ще 
се приемат от ЕСВД, следва да 
гарантират еднакви перспективи за 
развитие на кариерата за срочно наетите 
служители и за длъжностните лица в 
рамките на ЕСВД.

Обосновка

Първото изречение не се нуждае от обяснения. Целта на второто изречение е 
гарантиране на еднакви перспективи за развитие на кариерата на срочно наети 
служители и длъжностни лица предвид факта, че първоначалният текст би могъл да 
се тълкува като насочен главно към перспективите за развитие та кариерата на 
срочно наетите служители.
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се избегнат излишни 
ограничения при наемането на работа в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, следва да се 
приемат специални правила за 
продължителността на договорите. За 
тази специална категория срочно нает 
персонал правилата за командироване,
отпуск по лични причини и 
максималната пенсионна възраст следва 
да са уеднаквени с тези, приложими към 
длъжностните лица.

(10) С цел да се избегнат излишни 
ограничения при наемането на работа в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, следва да се 
приемат специални правила за 
продължителността на договорите. За 
тази специална категория срочно нает 
персонал правилата за отпуск по лични 
причини и максималната пенсионна 
възраст следва да са уеднаквени с тези, 
приложими към длъжностните лица.

Обосновка

Служители от националните дипломатически служби, които вече са командировани в 
ЕСВД, не следва да имат правото да се ползват от разпоредбите, свързани с 
командироването, които се прилагат по отношение на длъжностните лица. Подобно 
„повторно“ командироване би им позволило да получат работни места в други 
институции на ЕС, като това ще има за последица евентуална загуба на 
компетентност за новата служба и персонал, който навлиза в институциите на ЕС, 
без да е преминал обичайните процедури за подбор.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се облекчи 
административната тежест за ЕСВД, 
дисциплинарният съвет, създаден в 
Комисията, следва да действа и като 
дисциплинарен съвет за ЕСВД, освен 
ако Върховният представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност и 
заместник-председател на 
Комисията не реши да създаде 

(12) С цел да се облекчи 
административната тежест за ЕСВД, 
дисциплинарният съвет, създаден в 
Комисията, следва да действа и като 
дисциплинарен съвет за ЕСВД.
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дисциплинарен съвет за ЕСВД.

Обосновка

За да се избегне ненужно дублиране на усилия и за да се гарантира съгласуваност на 
действията в сходни области на дейност, дисциплинарният съвет на Комисията 
следва, съгласно предложението за неговия комитет на персонала, да изпълнява 
ролята и на дисциплинарен съвет за ЕСВД. Следователно на върховния представител 
не следва да се предоставят правомощия в тази област. При все това, се внася 
предложение за клауза за преразглеждане, с цел проверка на това дали такива 
специализирани органи биха били подходящи за ЕСВД.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на опита, придобит от 
2004 г. досега, запазването на 
съществуващото ограничение по 
отношение на прилагането на 
приложение X към Правилника за 
длъжностните лица към договорно 
наетия персонал изглежда 
неоправдано. Това по-специално 
означава, че договорно наетият 
персонал следва да участва 
пълноценно в процедурата за 
мобилност по членове 2 и 3 от 
приложение X. За тази цел е 
необходимо да се предвиди договорно 
нает персонал, назначен в 
делегациите, към който се прилага 
член 3а от Условията за работа, да 
може да бъде зачисляван временно 
към седалището на институцията.

заличава се

Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Освен това, договорно наетият персонал е 
назначен конкретно за работа в делегации.
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Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се улеснят членовете на 
персонала, които в изпълнение на 
задълженията си пътуват извън 
Европейския съюз, следва да е 
възможно издаването на laissez-passer, 
когато това е в интерес на службата, 
като тази възможност следва да 
обхваща и специалните съветници.

заличава се

Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Трудно е да се разбере защо следва да се 
разширява издаването на laissez-passer, при положение че понастоящем това е 
предвидено единствено за висшите длъжностни лица в делегациите.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В член 23 трети параграф се заменя 
със следното:
„Предвиденият в Протокола за 
привилегиите и имунитетите laissez-
passer се издава на началници на 
отдели, на длъжностни лица със 
степен от AD12 до AD16, на 
длъжностни лица на служба извън 
територията на Европейския съюз и 
на други длъжностни лица, за които 
това е необходимо в интерес на 
службата.“ 

заличава се
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Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Трудно е да се разбере защо следва да се 
разширява издаването на laissez-passer, при положение че понастоящем това е 
предвидено единствено за висшите длъжностни лица в делегациите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 96 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички членове на персонала на 
делегацията, независимо от техния 
статут, и всички дейности на 
делегацията се намират под 
ръководството на ръководителя на 
делегацията. Той отговаря пред 
върховния представител за 
цялостното управление на дейността 
на делегацията и за осигуряването на 
координация на всички действия на 
Съюза.
Когато ръководителите на делегации 
действат като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, параграф втори, те са 
подчинени на Комисията в ролята й 
на институция, отговаряща за 
определянето, упражняването, 
контрола и оценката на техните 
задължения и отговорности като 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити.
Длъжностни лица, които работят в 
делегация на Съюза, получават 
инструкции от ръководителя на 
делегацията относно изпълнението 
на бюджета на Съюза.
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Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 96 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от член 11, длъжностно 
лице на Комисията, което работи в 
делегация на Съюза, получава 
инструкции от ръководителя на 
делегацията, особено по 
организационни и административни 
въпроси и в съответствие с правните 
актове, приети съгласно член 322 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, във връзка с 
изпълнението на бюджета на Съюза.

Независимо от член 11, длъжностно 
лице на Комисията, което работи в 
делегация на Съюза, получава 
инструкции от ръководителя на 
делегацията, особено по 
организационни и административни 
въпроси и в съответствие с правните 
актове, приети съгласно член 322 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, във връзка с 
изпълнението на бюджета на Съюза.

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

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

Обосновка

Изпълнението на оперативния бюджет на ЕС следва ясно да остане сред 
правомощията и отговорностите на Комисията и на нейния персонал, в 
съответствие с член 317 от ДФЕС. Не изглежда целесъобразно да се уточнява, че 
ръководителят на делегация (ЕСВД) следва да дава инструкции във връзка с това. При 
все това върховният представител/заместник-председател на Комисията и 
ръководителите на делегации следва да бъдат информирани относно съответните 
инструкции.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 97 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условията, предвидени в член 7, При условията, предвидени в член 7, 



AD\830555BG.doc 17/25 PE445.891v02-00

BG

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

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

Обосновка

Следва да се даде по-добро определение на понятието „изключителни 
обстоятелства“ за прехвърляне на служител на ЕСВД в интерес на службата, за да 
се избегнат произволни назначения и да се гарантира прозрачност.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 98 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите на член 29, параграф 1, буква 
а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
ЕСВД органът по назначаването 
разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно 
нает персонал, към когото се прилага 
член 2, буква д) от Условията за работа 
на другите служители, както и на 
персонал от националните 
дипломатически служби, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории. 
При назначаването на персонал в 
ЕСВД надлежно се отчита целта за 
гарантиране на подходящо географско 
представителство, както и на
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балансираното представяне на 
половете на всички йерархични и 
организационни равнища и за всички 
съставни части на персонала.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 98 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от разпоредбите на член 
4, втора и трета алинея, член 7, 
параграф 1, член 27, втора алинея, и 
член 29, параграф 1, букви а), б) и в), 
от настоящия Правилник за 
длъжностните лица, до 31 декември 
2010 г. свободните длъжности се 
заемат, в съответствие с 
индикативните цели за набиране на 
персонал, определени според 
референтните стойности 
„Kinnock“[1], чрез назначаване на 
граждани на недостатъчно 
представени държави-членки. 
Назначенията се извършват за всички 
степени на функционална група AD, 
след провеждането на вътрешни и 
външни конкурси, въз основа на 
квалификацията и на тестове, 
организирани, съгласно посоченото в 
приложение III към настоящия 
Правилник за длъжностните лица.
[1] Съобщение на г-н KINNOCK 
C(2003)436/4
Референтните стойности „Kinnock“ 
− подходящи индикативни цели за 
набиране на персонал от държава-
членка, които показват усреднената 
относителна стойност на трите 
критерия (изразени като процент): 1. 
брой на населението, 2. брой на 
местата в Европейския парламент, 3. 
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тежест на гласовете в Съвета

Обосновка

Както се посочва в параграф 7, буква б) от законодателната резолюция на 
Европейския парламент, следва да съществува система, аналогична на въведената с 
Регламент (ЕО, Евратом) № 401/2004 на Съвета за компенсиране на небалансираното 
представителство от географска гледна точка.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако Върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията не реши да 
създаде дисциплинарен съвет за 
ЕСВД, дисциплинарният съвет на 
Комисията служи и за дисциплинарен 
съвет за ЕСВД.

1. Дисциплинарният съвет на 
Комисията служи и за дисциплинарен 
съвет за ЕСВД.

Обосновка

За да се избегне ненужно дублиране на усилия и за да се гарантира съгласуваност на 
действията в сходни области на дейност, дисциплинарният съвет на Комисията 
следва, съгласно предложението за неговия комитет на персонала, да изпълнява 
ролята и на дисциплинарен съвет за ЕСВД. Следователно на върховния представител 
не следва да се предоставят правомощия в тази област. При все това, се внася 
предложение за клауза за преразглеждане, с цел проверка на това дали такива 
специализирани органи биха били подходящи за ЕСВД.



PE445.891v02-00 20/25 AD\830555BG.doc

BG

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 3а, параграф 1, се добавя 
следната алинея:
„Персонал, назначен за изпълнението 
на задължения на пълен или непълен 
работен ден в делегации на Съюза, 
може да бъде временно зачислен към 
седалището на институцията 
съгласно процедурата за мобилност, 
определена в членове 2 и 3 от 
приложение X към Правилника за 
длъжностните лица.“

заличава се

Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Освен това, договорно наетият персонал е 
назначен конкретно за работа в делегации.

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 7
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 3 б – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Член 3б, параграф 2, се заменя със 
следното:
„С изключение на случаите, посочени 
в член 3а, параграф 1, втора алинея, 
използването на договорно нает 
персонал за спомагателни задачи е 
изключено, когато се прилага член 
3а.“

заличава се
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Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Освен това, договорно наетият персонал е 
назначен конкретно за работа в делегации.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Такъв персонал може да бъде 
назначаван за максимален срок от 
четири години. Договорите могат да 
бъдат подновявани повече от веднъж с 
максимален срок от четири години за 
всяко подновяване. Подновяването се 
извършва, при условие че 
командироването от националната 
дипломатическа служба е удължено за 
срока на подновяване.

2. Такъв персонал може да бъде 
назначаван за максимален срок от 
четири години. Договорите могат да 
бъдат подновявани повече от веднъж с 
максимален срок от четири години. 
Като цяло, наемането на длъжност 
не следва да превишава осем години. 
При извънредни обстоятелства обаче 
и в интерес на службата, в края на 
осмата година договорът може да 
бъде удължен за максимален срок от 
две години. Подновяването се извършва, 
при условие че командироването от 
националната дипломатическа служба е 
удължено за срока на подновяване.

Обосновка

Целта на настоящото изменение е съответствие на предложението на Комисията с 
постигнатото в Мадрид споразумение.
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Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Глава 10 – член 50 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 37, 38 и 39 от Правилника 
за длъжностните лица се прилагат 
по аналогия. Командироването не 
надхвърля края на договора.

заличава се

Обосновка

Служители от националните дипломатически служби, които вече са командировани в 
ЕСВД, не следва да имат правото да се ползват от разпоредбите, свързани с 
командироването, които се прилагат по отношение на длъжностните лица. Подобно 
„повторно“ командироване би им позволило да получат работни места в други 
институции на ЕС, като това ще има за последица евентуална загуба на 
компетентност за новата служба и персонал, който навлиза в институциите на ЕС, 
без да е преминал обичайните процедури за подбор.

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 12
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Член 118 се заменя със следното:
„Член 118
Приложение X към Правилника за 
длъжностните лица се прилага по 
аналогия към договорно наетия 
персонал на служба в трета държава. 
Независимо от това, член 21 от 
същото приложение се прилага само 
ако договорът е за не по-малко от 
една година.“

заличава се
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Обосновка

Подобни разпоредби не са необходими за създаването и функционирането на ЕСВД, а 
именно това следва да определи обхвата на предложението на Комисията (вж. 
обяснителния меморандум на Комисията). Това би предполагало допълнителни 
разходи и намаляване на наличните бюджетни кредити в рамките на функция 5 от 
Многогодишната финансова рамка в период, в който прилагането на Договора от 
Лисабон изисква допълнителни финансови средства.

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
В срок от две години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и 
заместник-председател на 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, като се 
отделя специално внимание на 
балансираното представяне на 
половете и балансираното географско 
представяне на персонала в ЕСДВ, 
както и на прилагането и 
финансовите последици на 
разпоредбите, оказващи въздействие 
върху бюджета, по-специално 
прилагането на приложение X по 
отношение на служителите в отпуск 
за отглеждане на дете. Този доклад 
следва също така да оцени доколко е 
целесъобразно създаването на 
специален комитет на персонала и на 
дисциплинарен съвет в рамките на 
ЕСДВ.

Обосновка

Една клауза за преразглеждане би засилила прозрачността на политиката на ЕСВД 
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по отношение на персонала и би била възможност да се направи преглед на 
балансираното представяне на половете и балансираното географско представяне в 
рамките на службата и евентуалната необходимост ЕСДВ да има собствен комитет 
на персонала и дисциплинарен съвет.
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