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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii se stanoví, že Evropská služba pro vnější činnost 
(ESVČ) má působit ve spolupráci s diplomatickými službami členských států a skládat se 
z úředníků příslušných oddělení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného 
personálu vnitrostátních diplomatických služeb členských států.

Na pracovníky a personální politiku Evropské služby pro vnější činnost se stejně jako 
v případě všech ostatních orgánů a institucí Unie vztahuje rámec definovaný ve služebním 
řádu úředníků Evropských společenství (služební řád) a pracovním řádu ostatních 
zaměstnanců těchto společenství (PŘOZ ES). Aby mohla služba ESVČ fungovat tak, jak je 
stanoveno ve Smlouvě o Evropské unii, je třeba ve služebním a pracovním řádu provést určité 
změny.

Návrh stanoviska výboru BUDG byl vypracován na základě pracovního dokumentu 
navrhovatelky, který byl projednán na schůzi výboru BUDG dne 13. července 2010 
(PE445.751).

Cílem návrhu Komise je zejména:
- provést úpravy, které jsou zapotřebí pro vytvoření a fungování ESVČ, 
- a změnit pracovní podmínky v delegacích Unie prostřednictvím techničtějších (ale 

nákladných) změn týkajících se přílohy X služebního řádu (platné pro pracovníky 
vykonávající služební povinnosti ve třetích zemích), smluvních zaměstnanců 
a místních zaměstnanců.

V zájmu transparentnosti i z rozpočtových důvodů1 dospěla navrhovatelka k názoru, že změny 
by se měly omezit na to, co je zapotřebí pro vytvoření a fungování ESVČ, se dvěma níže 
uvedenými výjimkami, které se navrhovatelce jeví jako zásadní a měly by být podle jejího 
názoru podpořeny:
- uplatňovat dávky uvedené v příloze 10 během rodičovské dovolené nebo pracovního 

volna z rodinných důvodů, aby byl podpořen obecný cíl usnadňovat zaměstnancům 
skloubení osobního a pracovního života, a zejména aby byla odstraněna překážka pro 
ženy, které by jinak mohly mít o práci v delegacích Unie zájem,

- a formálně uznat v pracovním řádu systém penzijního a zdravotního pojištění pro 
místní zaměstnance v zemích, v nichž sociální ochrana neexistuje nebo není 
dostatečná. 

Je třeba rovněž zdůraznit, že podle navrhovatelčina nejlepšího vědomí jsou navrhované 
změny slučitelné s politickou dohodou, jíž bylo dosaženo dne 21. června 2010 v Madridu, 
nebo tuto dohodu dokonce zohledňují.

Navrhovatelka ve svém pracovním dokumentu poukazuje na některá slabá místa, co se týče 
rozpočtového dopadu nařízení, jak je prezentuje Komise v legislativním finančním prohlášení 

                                               
1 A v souladu s důvodovou zprávou návrhu Komise, kde se uvádí: „(...) Kromě úprav souvisejících s novou 
terminologií, která je dána vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, se navrhované změny omezují na ustanovení 
potřebná pro zřízení a fungování Evropské služby pro vnější činnost.“
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a v podkladech (zejména v souvislosti s výše uvedenou otázkou rodičovské dovolené), která 
by mohla zpochybnit proklamovanou rozpočtovou neutralitu tohoto návrhu. V tomto ohledu 
povede pravděpodobně navrhované zamítnutí jak nového postupu mobility, tak i uplatňování 
přílohy 10 na smluvní zaměstnance, k úsporám a současně k ochraně nezávislosti evropské 
veřejné služby. 

Vypracování zvláštní zprávy o uplatňování nařízení poté, co bude ESVČ v plném provozu, se 
vyžaduje i od vysokého představitele Unie, zejména pokud jde o vyvážené zastoupení žen
a mužů a vyvážené zeměpisné zastoupení zaměstnanců ESVČ a o skutečný rozpočtový dopad 
rozšíření dávek uvedených v příloze 10 na zaměstnance na rodičovské dovolené (vyšší 
čerpání rodičovské dovolené nebo pracovního volna z rodinných důvodů, zástupy za 
zaměstnance, vliv na řádné fungování delegací).

Další změny se týkají:
- ochrany rozpočtových pravomocí Parlamentu,
- odmítnutí možnosti vyslání zaměstnanců, kteří již byli vysláni z vnitrostátních 

diplomatických služeb,
- vyjasnění rozpočtových pravomocí,
- odmítnutí změnit politiku vydávání průkazů v rámci delegací,
- a vyváženého zastoupení žen a mužů v ESVČ.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že navrhované změny 
služebního řádu a pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců by měly být 
rozpočtově neutrální, a tudíž slučitelné se 
stropem okruhu 5 víceletého finančního 
rámce; připomíná však, že o jakýchkoli 
neplánovaných prostředcích nezbytných 
pro provádění nařízení by se mělo 
rozhodnout v rámci ročního rozpočtového 
procesu;



AD\830555CS.doc 5/21 PE445.891v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Všichni zaměstnanci ESVČ, na které 
se vztahuje služební řád a pracovní řád 
ostatních zaměstnanců, by měli mít 
v rámci ESVČ stejná práva a stejné 
povinnosti, bez ohledu na to, zda jsou
úředníky Evropské unie nebo dočasnými 
zaměstnanci z diplomatických služeb 
členských států, a mělo by s nimi být 
zacházeno stejným způsobem, zejména 
v souvislosti se způsobilostí k výkonu 
všech funkcí za stejných podmínek. Mezi 
dočasnými zaměstnanci z vnitrostátních 
diplomatických služeb a úředníky 
Evropské unie by se nemělo rozlišovat, ani 
pokud jde o přidělování úkolů ve všech 
oblastech činností a politik prováděných 
ESVČ.

Odůvodnění

Stejná práva a povinnosti mají pro zajištění koherentní a nezávislé veřejné služby zásadní 
význam. Proto by měla platit stejná zásada i v rámci ESVČ, s výjimkou možnosti vyslání 
zaměstnanců, kteří již byli vysláni z vnitrostátních diplomatických služeb. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Vedoucí delegace by měl být nadřízen 
všem zaměstnancům delegace bez ohledu 
na jejich postavení a měl by řídit veškerou 
činnost delegace. Měl by odpovídat 
vysokému představiteli za celkový chod 
delegace a za zajištění koordinace všech 
činností Unie.
Pokud jednají vedoucí delegací Unie jako 
dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51, měli by 
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podléhat Komisi jako orgánu 
odpovědnému za stanovení, výkon, 
kontrolu a hodnocení jejich úkolů a 
povinností jakožto dále pověřených 
schvalujících osob.
Úředníci pracující v delegaci Unie by se 
měli řídit pokyny vedoucího delegace 
týkajícími se plnění rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je záhodno objasnit, že zaměstnanci 
ESVČ, kteří v rámci svých povinností plní 
úkoly pro Komisi, by se měli řídit pokyny 
Komise. Úředníci Komise pracující v 
delegacích Unie by se pak měli na druhé 
straně řídit instrukcemi, které dostanou od 
vedoucího konkrétní delegace, a to 
zejména v organizačních a 
administrativních záležitostech a při plnění 
unijního rozpočtu.

(4) Je záhodno objasnit, že zaměstnanci 
ESVČ, kteří v rámci svých povinností plní 
úkoly pro Komisi, by se měli řídit pokyny 
Komise, za jejichž plnění celkově 
odpovídá vedoucí konkrétní delegace. 
Úředníci Komise pracující v delegacích 
Unie by se pak měli na druhé straně řídit 
instrukcemi, které dostanou od vedoucího 
konkrétní delegace, a to zejména v 
organizačních a administrativních 
záležitostech a při plnění unijního 
rozpočtu.

Odůvodnění

V souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování EU by plnění provozního rozpočtu EU mělo 
jednoznačně zůstat v působnosti a pravomoci Komise a jejích zaměstnanců. Zdá se, že není 
vhodné stanovit, aby vedoucí delegace (ESVČ) dával v tomto ohledu nějaké pokyny. Vysoký 
představitel / místopředseda Komise a vedoucí delegací by však o pokynech měli být 
informováni.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Jednou ze základních zásad pojetí 
evropské správy je požadavek 



AD\830555CS.doc 7/21 PE445.891v02-00

CS

odpovídajícího zeměpisného zastoupení, 
pokud jde o zaměstnance. Nábor 
pracovníků na místa v ESVČ musí být 
založen na zásluhách a přitom by mělo být 
zajištěno, aby na všech úrovních byli 
odpovídajícím způsobem zastoupeni státní 
příslušníci všech členských států. Mělo by 
být rovněž zajištěno vyvážené zastoupení 
mužů a žen na všech úrovních.

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodě 7b legislativního usnesení Evropského parlamentu, mělo by být zřejmé, 
že z pojetí evropské správy vyplývá předpoklad, že Evropská služba pro vnější činnost musí 
skutečně zastupovat všechny členské státy Evropské unie a občany Evropské unie a musí ji 
charakterizovat odpovídající zeměpisné zastoupení a vyvážené zastoupení mužů a žen.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Bod 7 legislativního usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 
8. července 2010 o návrhu rozhodnutí 
Rady o organizaci a fungování Evropské 
služby pro vnější činnost uvádí, že by 
zvláštní dodatečná opatření 
předpokládaná v čl. 6 odst. 6 rozhodnutí 
Rady k posílení zeměpisné rovnováhy a 
vyváženého zastoupení mužů a žen měla, 
co se týče zeměpisné rovnováhy, 
zahrnovat obdobná opatření jako ta, která 
jsou stanovena v nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 401/2004.

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodě 7 legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 
2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování ESVČ, mělo by být zřejmé, že 
z pojetí evropské správy vyplývá předpoklad, že Evropská služba pro vnější činnost musí 
skutečně zastupovat všechny členské státy Evropské unie a občany Evropské unie a musí ji 
charakterizovat odpovídající zeměpisné zastoupení a vyvážené zastoupení mužů a žen.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Vzhledem k současnému 
nedostatečnému zastoupení některých 
příslušníků členských států na 
generálním ředitelství Evropské komise 
pro vnější vztahy by měla být zavedena 
dočasná opatření, která by zůstala v 
platnosti alespoň do 31. prosince 2020.

Odůvodnění

Evropská služba pro vnější činnost musí skutečně zastupovat všechny členské státy Evropské 
unie a občany Evropské unie a musí ji charakterizovat odpovídající zeměpisné zastoupení a 
vyvážené zastoupení mužů a žen. Současné nedostatečné zastoupení některých členských států 
na generálním ředitelství Evropské komise pro vnější vztahy zdůvodňuje zavedení 
dlouhodobých zvláštních opatření, která mají zajistit, aby tato nerovnováha nebyla pro ESVČ 
typická.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci pružného řešení specifických 
situací (např. vznikne-li naléhavá potřeba 
zaplnit určitou pozici nebo převést v 
budoucnu plnění podpůrných úkolů z Rady 
či Komise do ESVČ) by mělo být za 
výjimečných okolností umožněno 
přeřazení úředníků ve služebním zájmu, 
resp. bez předchozího výběrového řízení na 
volné pracovní místo, z Rady či Komise do 
Evropské služby pro vnější činnost. 
Přeřazení úředníků ve služebním zájmu by 
pak mělo být stejným způsobem možné i z 
Evropské služby pro vnější činnost do 

(7) V rámci pružného řešení specifických 
situací (např. vznikne-li naléhavá potřeba 
zaplnit určitou pozici nebo převést v 
budoucnu plnění podpůrných úkolů z Rady 
či Komise do ESVČ) by mělo být v řádně 
odůvodněných výjimečných případech
umožněno přeřazení úředníků ve 
služebním zájmu, resp. bez předchozího 
výběrového řízení na volné pracovní místo, 
z Rady či Komise do Evropské služby pro 
vnější činnost. Přeřazení úředníků ve 
služebním zájmu by pak mělo být stejným 
způsobem možné i z Evropské služby pro 



AD\830555CS.doc 9/21 PE445.891v02-00

CS

Rady nebo Komise. vnější činnost do Rady nebo Komise.

Odůvodnění

„Výjimečné případy“ pro přeřazení zaměstnance ESVČ ve služebním zájmu by měly být lépe 
definovány, aby se zabránilo svévolným jmenováním a aby byla zajištěna transparentnost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v Evropské službě pro vnější činnost 
je třeba zajistit rovnocenné příležitosti pro 
zaměstnance vnitrostátních diplomatických 
služeb, kandidáty z Rady a Komise i 
interní uchazeče. Nejpozději od 
1. července 2013 by se pak tento princip 
měl uplatňovat i ve vztahu k úředníkům 
jiných orgánů. Aby se však v Evropské 
službě pro vnější činnost zaručilo patřičné 
zastoupení zaměstnanců vnitrostátních 
diplomatických služeb, vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise by měl mít 
možnost rozhodnout, že do 30. června 
2013 lze na pozicích ve funkční skupině 
AD upřednostňovat uchazeče z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, ovšem za předpokladu, že 
budou mít v zásadě rovnocennou 
kvalifikaci jako ostatní kandidáti.

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v Evropské službě pro vnější činnost 
je třeba zajistit rovnocenné příležitosti pro 
zaměstnance vnitrostátních diplomatických 
služeb, kandidáty z Rady a Komise a 
interní uchazeče. Nejpozději od 1. ledna 
2012 by se pak tento princip měl 
uplatňovat i ve vztahu k úředníkům jiných 
orgánů. Aby se však v Evropské službě pro 
vnější činnost zaručilo patřičné zastoupení 
zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 
služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise by měl mít možnost 
rozhodnout, že do 31. prosince 2011 nebo 
do doby, kdy zaměstnanci vnitrostátních 
diplomatických služeb budou tvořit jednu 
třetinu zaměstnanců ESVČ na úrovni AD, 
podle toho, co nastane dříve, lze na 
pozicích ve funkční skupině AD 
upřednostňovat uchazeče z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
ovšem za předpokladu, že budou mít v 
zásadě rovnocennou kvalifikaci jako 
ostatní kandidáti.

Odůvodnění

Jeden rok se zdá být dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se zajistilo náležité zastoupení 
vnitrostátních diplomatických služeb v ESVČ. Kromě toho by tato výjimka měla zaniknout 
ještě dříve, pokud toho bude dosaženo do 31. prosince 2011. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je urychlit zpřístupnění pracovních míst ESVČ úředníkům z Evropského parlamentu a 
dalších institucí.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vybraní uchazeči z vnitrostátních 
diplomatických služeb, kteří jsou vysláni 
členskými státy, by měli být zaměstnáni 
jako dočasní zaměstnanci, čímž by se jejich 
pozice vyrovnala s pozicí úředníků. 
Prováděcí opatření, které Evropská služba 
pro vnější činnost přijme, by měla 
dočasným zaměstnancům zaručit stejné 
profesní vyhlídky jako úředníkům.

(9) Vybraní uchazeči z vnitrostátních 
diplomatických služeb, kteří jsou vysláni 
členskými státy, by měli být přijímáni na 
základě objektivního a transparentního 
postupu a zaměstnáni jako dočasní 
zaměstnanci, čímž by se jejich pozice 
vyrovnala s pozicí úředníků. Prováděcí 
opatření, která přijme Evropské služba pro 
vnější činnost, by měla v rámci ESVČ 
zaručit stejné profesní vyhlídky pro 
dočasné zaměstnance a úředníky.

Odůvodnění

První věta je dostatečně srozumitelná. Druhá věta je zaměřená na stejné profesní vyhlídky 
dočasných zaměstnanců a úředníků, přičemž původní text by mohl být interpretován tak, že se 
zaměřuje zejména na profesionální vyhlídky dočasných zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se zaměstnanci pocházející z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
nepotýkali v ESVČ se zbytečnými 
pracovními omezeními, je třeba přijmout 
zvláštní pravidla pro délku jejich smluv. U 
této konkrétní kategorie dočasných 
zaměstnanců by se měla pravidla pro 
dočasné přidělení, pracovní volno z 
osobních důvodů a maximální věk pro 
odchod do důchodu uvést v soulad s 
pravidly, která se vztahují na úředníky.

(10) Aby se zaměstnanci pocházející z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
nepotýkali v ESVČ se zbytečnými 
pracovními omezeními, je třeba přijmout 
zvláštní pravidla pro délku jejich smluv. U 
této konkrétní kategorie dočasných 
zaměstnanců by se měla pravidla pro 
pracovní volno z osobních důvodů a 
maximální věk pro odchod do důchodu 
uvést v soulad s pravidly, která se vztahují 
na úředníky.

Odůvodnění

Zaměstnancům z vnitrostátních diplomatických služeb kteří již byli vysláni do ESVČ, by 
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nemělo být přiznáno právo využívat ustanovení týkajících se vysílání, která platí pro úředníky. 
Takové „druhé“ vyslání by jim umožňovalo získat místa v jiných institucích EU, což by vedlo 
k možné ztrátě kompetencí nového útvaru i k tomu, že by zaměstnanci přicházeli do institucí, 
aniž by absolvovali běžná výběrová řízení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pakliže se vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise 
nerozhodne ustavit v rámci Evropské 
služby pro vnější činnost samostatnou 
disciplinární komisi, ESVČ by měla v 
rámci snížení administrativní zátěže 
využívat disciplinárního orgánu zřízeného 
při Komisi.

(12) ESVČ by měla v rámci snížení 
administrativní zátěže využívat 
disciplinárního orgánu zřízeného při 
Komisi.

Odůvodnění

S cílem zabránit zbytečnému organizačnímu zdvojování a zajistit provázanost činností 
v podobných oblastech by disciplinární orgán zřízený při Komisi měl zároveň sloužit jako 
disciplinární orgán pro ESVČ, jak se navrhuje v případě jejího výboru zaměstnanců. Proto by 
v tomto ohledu vysokému představiteli neměla být ponechána žádná možnost volného uvážení. 
Navrhuje se však doložka o přezkumu, aby bylo možno ověřit, zda by takovéto specializované 
subjekty měly pro ESVČ význam.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S ohledem na zkušenosti nabyté od 
roku 2004 se zdá, že neexistuje žádný 
důvod, který by ospravedlňoval zachování 
stávajících omezení, jež se týkají 
uplatňování přílohy X služebního řádu na 
smluvní zaměstnance. Na smluvní 
zaměstnance by se zejména měl plně 
vztahovat proces mobility podle článků 2 a 
3 přílohy X. Za tímto účelem je třeba 

vypouští se
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stanovit, že smluvní zaměstnanci, kteří 
pracují v delegacích a vztahuje se na ně 
článek 3a pracovního řádu, mohou být 
dočasně přiděleni do sídla orgánu.

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Kromě toho 
byli smluvní zaměstnanci zaměstnáni výslovně za účelem práce v delegacích.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V rámci usnadnění služebních cest 
zaměstnanců na území mimo Evropskou 
unii by se v případech, kdy si to služební 
zájem vyžaduje, mělo umožnit vydávání 
průkazů a tato možnost by se měla 
vztahovat i na zvláštní poradce.

vypouští se

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Je těžké 
pochopit, proč by vydávání průkazů mělo být zavedeno všeobecně, když se s ním v současnosti 
počítá pouze u vysokých úředníků delegací.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Služební řád úředníků Evropských společenství
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 23 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Průkaz stanovený v protokolu o 
výsadách a imunitách se vydává vedoucím 
oddělení, úředníkům v platových třídách 
AD12–AD16, úředníkům vykonávajícím 
služební povinnosti na území mimo 

vypouští se
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Evropskou unii a ostatním úředníkům, 
kteří jej potřebují ve služebním zájmu.“ 

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Je těžké 
pochopit, proč by vydávání průkazů mělo být zavedeno všeobecně, když se s ním v současnosti 
počítá pouze u vysokých úředníků delegací.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 96 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedoucí delegace je nadřízen všem 
zaměstnancům delegace bez ohledu na 
jejich postavení a řídí veškerou činnost 
delegace. Odpovídá vysokému 
představiteli za celkový chod delegace a za 
zajištění koordinace všech činností Unie.
Pokud jednají vedoucí delegací Unie jako 
dále pověřené schvalující osoby podle 
druhého odstavce článku 51, podléhají 
Komisi jako orgánu odpovědnému za 
stanovení, výkon, kontrolu a hodnocení 
jejich úkolů a povinností jakožto dále 
pověřených schvalujících osob.
Úředníci pracující v delegaci Unie se řídí 
pokyny vedoucího delegace týkajícími se 
plnění rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 96 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úředník Komise pracující v delegaci Unie 
se bez ohledu na článek 11 řídí pokyny 

Úředník Komise pracující v delegaci Unie 
se bez ohledu na článek 11 řídí pokyny 
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vedoucího delegace, zejména pokud jde o 
organizační a administrativní záležitosti 
nebo (v souladu s právními akty přijatými 
podle článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie) o plnění rozpočtu Unie.

vedoucího delegace, zejména pokud jde o 
organizační a administrativní záležitosti 
nebo (v souladu s právními akty přijatými 
podle článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie) o plnění rozpočtu Unie.

Úředník ESVČ, který musí v rámci výkonu 
svých povinností vykonávat úkoly pro 
Komisi, přijímá ve vztahu k těmto úkolům 
pokyny Komise.

Úředník ESVČ, který musí v rámci výkonu 
svých povinností vykonávat úkoly pro 
Komisi, přijímá ve vztahu k těmto úkolům 
pokyny Komise, za jejichž plnění celkově 
odpovídá vedoucí delegace.

Odůvodnění

V souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování EU by plnění provozního rozpočtu EU mělo 
jednoznačně zůstat v působnosti a pravomoci Komise a jejích zaměstnanců. Zdá se, že není 
vhodné stanovit, aby vedoucí delegace (ESVČ) dával v tomto ohledu nějaké pokyny. Vysoký 
představitel / místopředseda Komise a vedoucí delegací by však o pokynech měli být 
informováni.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 97 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1 a 
bez ohledu na články 4 a 29 mohou ve
výjimečných případech jmenovací orgány 
dotčených orgánů po vzájemné dohodě a 
výhradně ve služebním zájmu přeřadit 
úředníka po jeho vyslechnutí z Rady či 
Komise do ESVČ, aniž by dříve 
zaměstnance uvědomily o volném 
pracovním místě. Úředníci ESVČ pak 
mohou být za stejných podmínek přeřazeni 
do Rady či Komise.

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1 a 
bez ohledu na články 4 a 29 mohou 
v řádně odůvodněných výjimečných 
případech jmenovací orgány dotčených 
orgánů po vzájemné dohodě a výhradně ve 
služebním zájmu přeřadit úředníka po jeho 
vyslechnutí z Rady či Komise do ESVČ, 
aniž by dříve zaměstnance uvědomily o 
volném pracovním místě. Úředníci ESVČ 
pak mohou být za stejných podmínek 
přeřazeni do Rady či Komise.

Odůvodnění

„Výjimečné případy“ pro přeřazení zaměstnance ESVČ ve služebním zájmu by měly být lépe 
definovány, aby se zabránilo svévolným jmenováním a aby byla zajištěna transparentnost.

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 98 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž by 
tím byl dotčen článek 97, bude orgán 
oprávněný ke jmenování zvažovat při 
obsazování volného místa v ESVČ žádosti 
úředníků Rady, Komise a ESVČ, 
dočasných zaměstnanců, na něž se vztahuje 
čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, a zaměstnanců z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, aniž by kteroukoli z těchto 
kategorií upřednostňoval.

Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž by 
tím byl dotčen článek 97, bude orgán 
oprávněný ke jmenování zvažovat při 
obsazování volného místa v ESVČ žádosti 
úředníků Rady, Komise a ESVČ, 
dočasných zaměstnanců, na něž se vztahuje 
čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, a zaměstnanců z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, aniž by kteroukoli z těchto 
kategorií upřednostňoval. Při jmenování 
zaměstnanců do ESVČ se náležitě zvažuje 
cíl spočívající v zajištění odpovídajícího 
zeměpisného zastoupení a vyváženého 
zastoupení mužů a žen na všech 
hierarchických a organizačních úrovních 
a ve všech složkách zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 98 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 2 
a 3, čl. 7 odst. 1, čl. 27 odst. 2 a čl. 29 odst. 
1 písm. a), b) a c) tohoto služebního řádu, 
budou do 31. prosince 2020 volná místa 
zaplněna v souladu s orientačními cíli pro 
nábor definovanými na základě 
Kinnockovy referenční hodnoty [1] 
jmenováním státních příslušníků
nedostatečně zastoupených členských 
států. Jmenování se provádí pro všechny 
platové třídy funkční skupiny AD po 
interním nebo externím výběrovém řízení 
na základě kvalifikace a testů 
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organizovaných podle toho, jak je 
uvedeno v příloze III tohoto služebního 
řádu.
[1] Sdělení pana KINNOCKA 
C(2003)436/4
KRV (Kinnockova referenční hodnota) –
odpovídající orientační cíle pro nábor pro 
jednotlivé členské státy, které představují 
průměr relativní hodnoty tří kritérií 
(procentuálně vyjádřené): 1. počet 
obyvatel, 2. počet křesel v EP, 3. vážení 
hlasů v Radě

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodě 7b legislativního usnesení Evropského parlamentu, měl by se použít 
systém podobný systému zavedenému nařízením Rady (ES, Euratom) č. 401/2004 pro nápravu 
zeměpisné nerovnováhy.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Název VIIIa – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pakliže se vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise nerozhodne ustavit 
v rámci ESVČ disciplinární komisi, ESVČ 
bude využívat disciplinárního orgánu 
zřízeného při Komisi.

1. ESVČ bude využívat disciplinárního 
orgánu zřízeného při Komisi.

Odůvodnění

S cílem zabránit zbytečnému organizačnímu zdvojování a zajistit provázanost činností 
v podobných oblastech by disciplinární orgán zřízený při Komisi měl zároveň sloužit jako 
disciplinární orgán pro ESVČ, jak se navrhuje v případě jejího výboru zaměstnanců. Proto by 
v tomto ohledu vysokému představiteli neměla být ponechána žádná možnost volného uvážení. 
Navrhuje se však doložka o přezkumu, aby bylo možno ověřit, zda by takovéto specializované 
subjekty měly pro ESVČ význam.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V prvním odstavci článku 3a se 
doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Zaměstnanci přijatí za účelem výkonu 
činnosti na plný nebo zkrácený úvazek 
v delegacích Unie mohou být v rámci 
procesu mobility stanoveného v článcích 2 
a 3 přílohy X služebního řádu dočasně 
přiděleni do sídla orgánu.“

vypouští se

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Kromě toho 
byli smluvní zaměstnanci zaměstnáni výslovně za účelem práce v delegacích.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 3 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 3b se druhý odstavec 
nahrazuje tímto:
„Přijímání smluvních zaměstnanců pro 
pomocné práce je vyloučeno, použije-li se 
článek 3a, s výjimkou případů uvedených 
v druhém pododstavci čl. 3a odst. 1.“

vypouští se

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Kromě toho 
byli smluvní zaměstnanci zaměstnáni výslovně za účelem práce v delegacích.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijati mohou být nejvýše na období čtyř 
let. Jejich smlouvy lze opakovaně 
prodloužit, a to vždy maximálně o čtyři 
roky. K prodloužení může dojít za 
podmínky, že je na stejné období 
prodlouženo i vyslání ze strany vnitrostátní 
diplomatické služby.

2. Přijati mohou být nejvýše na období čtyř 
let. Jejich smlouvy lze opakovaně 
prodloužit, a to maximálně o čtyři roky. 
Celkově by tedy doba zaměstnání neměla 
překročit osm let. Ve výjimečných 
případech a ze služebních důvodů však lze 
smlouvu po skončení osmého roku 
prodloužit maximálně o dva roky. K 
prodloužení může dojít za podmínky, že je 
na stejné období prodlouženo i vyslání ze 
strany vnitrostátní diplomatické služby.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit návrh Komise podle dohody dosažené 
v Madridu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 37, 38 a 39 služebního řádu se 
použijí obdobně. Vyslání nepřesáhne dobu 
trvání smlouvy.

vypouští se

Odůvodnění

Zaměstnancům z vnitrostátních diplomatických služeb kteří již byli vysláni do ESVČ, by 
nemělo být přiznáno právo využívat ustanovení týkajících se vysílání, která platí pro úředníky. 
Takové „druhé“ vyslání by jim umožňovalo získat místa v jiných institucích EU, což by vedlo 
k možné ztrátě kompetencí nového útvaru i k tomu, že by zaměstnanci přicházeli do institucí, 
aniž by absolvovali běžná výběrová řízení.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 12
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Článek 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Článek 118 se nahrazuje tímto:
„Článek 118
Příloha X služebního řádu se použije 
obdobně na smluvní zaměstnance 
vykonávající službu ve třetích zemích. 
Článek 21 této přílohy se však použije jen 
u smluv uzavřených na jeden rok a více.“

vypouští se

Odůvodnění

Rozsah působnosti návrhu Komise by měl být určován potřebami zřízení a fungování ESVČ 
(viz stručné odůvodnění Komise), pro ně však nejsou tato ustanovení relevantní. Tento krok 
by znamenal další výdaje a snížení prostředků v okruhu 5 víceletého finančního rámce v době, 
kdy jsou další finanční prostředky zapotřebí na provádění Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Do dvou let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředseda Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
zprávu o provádění tohoto nařízení se 
zvláštním důrazem na vyvážené 
zastoupení žen a mužů a vyvážené 
zeměpisné zastoupení zaměstnanců 
ESVČ, jakož i o provádění ustanovení 
a finančních důsledcích, která mají vliv 
na rozpočet, zejména uplatňování přílohy 
10 na zaměstnance na rodičovské 
dovolené. Ve zprávě by měla být rovněž 
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posouzena prospěšnost zřízení 
specializovaného výboru zaměstnanců 
a disciplinárního orgánu v ESVČ.

Odůvodnění

Doložka o přezkumu by posílila transparentnost zaměstnanecké politiky ESVČ a poskytla by 
příležitost k provedení shrnutí vyváženého zastoupení žen a mužů a vyváženého zeměpisného 
zastoupení v rámci dané služby i ke zvážení případné potřeby vlastního výboru zaměstnanců 
a disciplinárního orgánu ESVČ.
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