
AD\830555LT.doc PE445.891v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Biudžeto komitetas

2010/0171(COD)

30.9.2010

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Nuomonės referentė: Nadezhda Neynsky



PE445.891v02-00 2/21 AD\830555LT.doc

LT

PA_Legam



AD\830555LT.doc 3/21 PE445.891v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos išorės veiksmų 
tarnyba (EIVT) bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro 
Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių 
narių nacionalinių diplomatinių tarnybų komandiruotas (toliau – deleguotas) personalas.

Kaip ir visų Sąjungos institucijų ir įstaigų atveju, EIVT darbuotojų įdarbinimo ir personalo 
politika bus vykdoma pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose (Tarnybos 
nuostatai) ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nustatytą sistemą. Siekiant, 
kad EIVT veiktų pagal Europos Sąjungos sutarties nuostatas, reikia iš dalies pakeisti 
Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas.

Biudžeto komitetas parengė nuomonės projektą remdamasis pranešėjos darbo dokumentu, 
kuris buvo aptartas Biudžeto komiteto posėdyje 2010 m. liepos 13 d. (PE 445.751).

Komisijos pasiūlymu iš esmės siekiama:
- įtraukti pakeitimus, kurie būtini steigiant EIVT ir vykdant jos veiklą;
- ir pakeisti darbo sąlygas Sąjungos delegacijose taikant kitus labiau techninio pobūdžio 

(tačiau brangius) pakeitimus, susijusius su Tarnybos nuostatų X priedu (taikomu 
trečiosiose šalyse dirbantiems darbuotojams), sutartininkais ir vietiniais darbuotojais.

Siekiant skaidrumo ir dėl su biudžetu susijusių priežasčių1 pranešėja laikosi nuomonės, kad 
reikėtų apsiriboti pakeitimais, kurie būtini, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, tačiau siūlo 
padaryti dvi žemiau nurodytas išimtis, kurios, pranešėjos nuomone, yra itin svarbios ir kurias 
ji siūlo palaikyti:
- skirti 10 priede nustatytas vaiko ar šeimos nario priežiūros atostogų išmokas siekiant 

bendro geresnio asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo tikslo ir visų pirma 
pašalinti kliūtis moterims, kurios kitomis aplinkybėmis galbūt norėtų dirbti Sąjungos 
delegacijoje;

- kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose formaliai pripažinti vietinių 
darbuotojų draudimo ir taupymo sistemas šalyse, kuriose nėra socialinės apsaugos 
arba ji netinkama.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad pranešėjos turimais duomenimis siūlomi pakeitimai atitinka ir 
yra padaryti atsižvelgiant į 2010 m. birželio 21 d. Madride pasiektą politinį susitarimą.

Darbo dokumente pranešėja atkreipė dėmesį į kai kuriuos reglamento trūkumus, kurie galėtų 
daryti neigiamą poveikį biudžetui, kaip matyti iš Komisijos finansinės teisės akto pažymos ir 
patvirtinamųjų dokumentų (ypač dėl anksčiau minėtojo vaiko priežiūros atostogų klausimo);
tai leistų suabejoti tvirtinimu, kad pasiūlymas nedaro įtakos biudžetui. Todėl tikėtina, kad ir 
atmetus naująją mobilumo procedūrą, ir nusprendus netaikyti 10 priedo sutartininkams, būtų 
sutaupyta lėšų, tuo pat metu užtikrinant Europos viešųjų tarnybų nepriklausomybę.

                                               
1 Ir siekiant suderinti su Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, kuriame teigiama: „(...) Siūlomais 
pakeitimais suderinami nauji terminai, pradėti vartoti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tačiau jais apsiribojama tik 
tuo, kas būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti.“
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Kai tik EIVT pradės veikti visu pajėgumu, vyriausiasis įgaliotinis privalės pateikti konkrečią 
reglamento taikymo ataskaitą, kurioje pirmiausia turėtų būti nurodyti lyčių lygybės, lygybės 
geografiniu aspektu šioje tarnyboje ir jos poveikio biudžetui duomenys, pradėjus taikyti 10 
priedo nuostatas pareigūnams, išėjusiems vaiko priežiūros atostogų (vaiko ar šeimos nario 
priežiūros atostogų laikotarpio padidėjimas, darbuotojų keitimas, poveikis geram delegacijų 
darbui).

Kiti pakeitimai susiję su:
- siekiu apsaugoti Parlamento su biudžetu susijusias prerogatyvas,
- siekiu atmesti galimybę deleguoti darbuotojus, kurie jau deleguoti

nacionalinių diplomatinių tarnybų,
- biudžeto įsipareigojimų paaiškinimu,
- siekiu atmesti laissez-passer politikos taikymo pakeitimus delegacijose,
- siekiu užtikrinti lyčių pusiausvyrą EIVT.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2a.  pabrėžia, kad dėl siūlomų Tarnybos 
nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų pakeitimų neturėtų būti 
sukuriamos papildomos išlaidos ir kad šie 
pakeitimai turėtų atitikti daugiametės 
finansinės programos 5 išlaidų 
kategorijoje nustatytą ribą; tačiau 
primena, kad dėl bet kokių nenumatytų 
asignavimų, kurie būtini siekiant 
įgyvendinti reglamentą, būtų sprendžiama 
taikant metinę biudžeto sudarymo 
procedūrą;
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Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Siekiant sukurti darnią ir nepriklausomą tarnybą būtina užtikrinti vienodas teises ir pareigas. 
To turėtų būti siekiama EIVT, taigi, netaikoma galimybė deleguoti pareigūnus, kurie jau 
deleguoti nacionalinių diplomatinių tarnybų. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Delegacijos vadovui turėtų būti 
pavaldūs visi delegacijos darbuotojai, 
neatsižvelgiant į jų statusą, ir jis turėtų 
prižiūrėti visą jos veiklą. Jis turėtų 
atsiskaityti vyriausiajam įgaliotiniui už 
bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir 
visų Sąjungos veiksmų koordinavimo 
užtikrinimą.
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Kai delegacijų vadovai veikia kaip 
perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
pagal 51 straipsnio antrą pastraipą, jiems 
Komisija turėtų būti institucija, kurios 
pareiga nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir 
jų, kaip perįgaliotų leidimus duodančių 
pareigūnų, pareigas ir atsakomybę.
Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos 
delegacijoje, biudžeto vykdymo klausimais 
turėtų vadovautis delegacijos vadovo 
nurodymais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT 
darbuotojai, kurie eidami savo pareigas 
atlieka užduotis Komisijai, turėtų 
vadovautis Komisijos nurodymais. 
Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys 
Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis 
delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma 
dėl organizacinių ir administracinių 
klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto 
vykdymo.

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT 
darbuotojai, kurie eidami savo pareigas 
atlieka užduotis Komisijai, turėtų 
vadovautis Komisijos nurodymais, o visa 
atsakomybė tenka delegacijos vadovui. 
Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys 
Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis 
delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma 
dėl organizacinių ir administracinių 
klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto 
vykdymo.

Pagrindimas

ES veiklos biudžeto įgyvendinimas turėtų išlikti Komisijos ir jos personalo kompetencijos ir 
atsakomybės sritimi, kaip nurodyta SESV 317 straipsnyje. Neatrodo tinkama nustatyti, kad 
delegacijos vadovas (EIVT) šiais klausimais galėtų duoti nurodymus. Tačiau vyriausiasis 
įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas turėtų žinoti apie šiuos nurodymus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagal apibrėžtį Europos 
administracijos pagrindinis principas yra 
tinkamas personalo atstovavimas 
geografiniu pagrindu. Į Europos išorės 
veiksmų tarnybą (toliau – EIVT), savaime 
suprantama, turėtų būti įdarbinama pagal 
kvalifikaciją, tačiau taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad visais lygmenimis būtų 
atitinkamai įdarbinta atstovų iš visų 
valstybių narių. Taip pat visais 
lygmenimis turėtų būti užtikrinama lyčių 
pusiausvyra.

Pagrindimas

Kaip nurodoma Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos 7b punkte, turėtų būti aišku, kad 
sąvoka „Europos administracija“ savaime apibrėžia, jog Europos išorės veiksmų tarnybai 
turi atstovauti visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl 
šioje tarnyboje turi būti personalo geografinė ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) 2010 m. liepos 8 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje 
nurodoma, kad konkrečios papildomos 
priemonės, numatytos Tarybos sprendimo 
dėl geografinės ir lyčių pusiausvyros 
stiprinimo 6 straipsnio 6 dalyje, turėtų 
taip pat apimti, kiek tai susiję su 
geografine pusiausvyra, analogiškas 
priemones, kurios pateiktos Tarybos 
reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 401/2004.
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Pagrindimas

Kaip nurodoma 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos 
struktūra ir veikimas,7 dalyje, turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ 
savaime apibrėžia, jog Europos išorės veiksmų tarnybai turi atstovauti visos Europos 
Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl šioje tarnyboje turi būti 
personalo geografinė ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
Europos Komisijos Išorės santykių 
generaliniame direktorate tam tikrų 
valstybių narių piliečiams atstovaujama 
nepakankamai, reikėtų pradėti taikyti 
laikinas priemones, kurios galiotų iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Europos išorės veiksmų tarnybai turi iš tikrųjų atstovauti visos Europos Sąjungos valstybės 
narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl šioje tarnyboje turi būti personalo geografinė ir 
lyčių pusiausvyra. Tuo, kad šiuo metu Europos Komisijos Išorės santykių generaliniame 
direktorate tam tikroms valstybėms narėms atstovaujama nepakankamai, galima pateisinti 
ilgalaikes specialias priemones, kurias reikėtų taikyti siekiant užtikrinti, kad EIVT būtų 
išvengta panašaus disbalanso.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba 
būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš 
Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais 
atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti 

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

būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš 
Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos 
interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie 
laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti 
galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos 
interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Pagrindimas

„Išimtiniai atvejai“, kuriais EIVT darbuotojas dėl tarnybos interesų gali būti perkeliamas, 
turėtų būti geriau apibrėžti siekiant užkirsti kelią savavališkiems paskyrimams ir užtikrinti 
skaidrumą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d.
tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, 
iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali 
būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai bei vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d.
tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba kol 
darbuotojų iš diplomatinių tarnybų 
skaičius pasieks trečdalį visų AD pareigų 
grupės darbuotojų EIVT, atsižvelgiant į 
tai, kuri data bus pirmesnė, pirmenybė 
gali būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

Pagrindimas

Vienų metų turėtų pakakti siekiant užtikrinti, kad nacionalinės diplomatinės tarnybos turėtų 
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pakankamai savo atstovų EIVT. Be to, šios nukrypti leidžiančios nuostatos būtų galima 
atsisakyti dar anksčiau, jeigu numatytas tikslas bus pasiektas anksčiau nei 2011 m. gruodžio 
31 d. Šiuo pakeitimu siekiama greičiau sudaryti galimybę Europos Parlamento ir kitų 
institucijų darbuotojams pretenduoti užimti pareigas EIVT.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
kandidatai turėtų būti įdarbinami 
laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir 
pareigūnams. Įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 
turėtų būti užtikrintos laikinųjų darbuotojų 
karjeros galimybės, kurios atitinka
pareigūnų karjeros galimybes.

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
kandidatai turėtų būti atrenkami taikant 
objektyvią ir skaidrią procedūrą ir 
įdarbinami laikinaisiais darbuotojais, taigi 
jiems turi būti sudarytos tokios pat sąlygos 
kaip ir pareigūnams. Įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 
turėtų būti užtikrintos vienodos laikinųjų 
darbuotojų ir pareigūnų karjeros galimybės
EIVT.

Pagrindimas

Pirmasis sakinys suprantamas savaime. Antruoju sakiniu siekiama užtikrinti vienodas 
karjeros galimybes laikiniesiems darbuotojams ir pareigūnams, nes iš pirminio teksto buvo 
galima suprasti, kad pagrindinis dėmesys skiriamas laikinųjų darbuotojų karjeros 
perspektyvoms.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, 
susijusių su nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, 
reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl 
sutarčių trukmės. Šios konkrečios 
kategorijos laikiniesiems darbuotojams 
taikomos delegavimo, atostogų dėl 
asmeninių priežasčių ir didžiausio pensinio 

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, 
susijusių su nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, 
reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl 
sutarčių trukmės. Šios konkrečios 
kategorijos laikiniesiems darbuotojams 
taikomos atostogų dėl asmeninių priežasčių 
ir didžiausio pensinio amžiaus taisyklės 
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amžiaus taisyklės turėtų atitikti 
pareigūnams taikomas taisykles.

turėtų atitikti pareigūnams taikomas 
taisykles.

Pagrindimas

Į EIVT jau deleguotiems nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojams neturėtų būti 
suteikiama teisė pasinaudoti pareigūnams teikiamomis delegavimo privilegijomis. 
Pasinaudodami tokia „antrinio“ delegavimo galimybe jie galėtų gauti darbą kitose ES 
institucijose, ir dėl to tikriausiai būtų prarandama kompetencija naujojoje tarnyboje, taip pat 
darbuotojai būtų priimami į darbą ES institucijose apeidami įprastą atrankos procedūrą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant sumažinti EIVT 
administracinę naštą, Komisijos sudaryta 
drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT 
drausmės komisijos funkcijas, nebent 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, kartu 
einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nuspręstų sudaryti 
EIVT drausmės komisiją.

(12) Siekiant sumažinti EIVT 
administracinę naštą, Komisijos sudaryta 
drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT 
drausmės komisijos funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant išvengti organizacinio darbo dubliavimo ir siekiant užtikrinti, kad panašiose veiklos 
sferose veiksmai derinami, Komisijos drausmės komisija, kaip siūloma jos personalo komiteto 
atveju, taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas. Todėl šiuo atveju 
vyriausiajam įgaliotiniui nesuteikiama galimybė veikti savarankiškai. Tačiau siūloma taikyti 
nuostatą dėl peržiūros siekiant nustatyti, ar tokie specialūs organai būtų reikalingi EIVT.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į nuo 2004 m. sukauptą 
patirtį, atrodo, nėra pagrindo palikti 
dabar galiojančio apribojimo, susijusio su 
Tarnybos nuostatų X priedo taikymu 

Išbraukta.
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sutartininkams. Vadinasi, sutartininkai 
turėtų visateisiškai dalyvauti mobilumo 
procedūroje pagal X priedo 2 ir 3 
straipsnius. Šiuo tikslu būtina numatyti, 
kad delegacijose dirbantys sutartininkai, 
kuriems taikomas kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 3a straipsnis, galėtų 
būti laikinai paskirti į institucijos būstinę.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos 
įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį 
memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas 
darbuotojams, darbo reikalais 
keliaujantiems už Europos Sąjungos ribų, 
turėtų būti galima išduoti laissez-passer, 
kai to reikia dėl tarnybos interesų, ir ši 
galimybė turėtų būti suteikta 
specialiesiems patarėjams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nėra būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir 
veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). 
Sunku suprasti, kodėl laissez-passer turėtų būti išduodami visiems, kai šiuo metu ši galimybė 
numatyta tik delegacijų aukščiausio rango pareigūnams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. straipsnio trečia pastraipa pakeičiama 
taip:

Išbraukta.
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„Protokole dėl privilegijų ir imunitetų 
numatytas laissez-passer išduodamas 
skyrių vadovams, AD12–AD16 lygių 
pareigūnams, už Europos Sąjungos 
teritorijos ribų dirbantiems pareigūnams 
ir kitiems pareigūnams, kuriems jis 
reikalingas dėl tarnybos interesų.“ 

Pagrindimas

Ši nuostata nėra būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir 
veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). 
Sunku suprasti, kodėl laissez-passer turėtų būti išduodami visiems, kai šiuo metu ši galimybė 
numatyta tik delegacijų aukščiausio rango pareigūnams.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delegacijos vadovui pavaldūs visi 
delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į 
jų statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. Jis 
atsiskaito vyriausiajam įgaliotiniui už 
bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir 
visų Sąjungos veiksmų koordinavimo 
užtikrinimą.
Kai delegacijų vadovai veikia kaip 
perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai 
pagal 51 straipsnio antrą pastraipą, jiems 
Komisija yra institucija, kurios pareiga 
nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir jų, kaip 
perįgaliotų leidimus duodančių 
pareigūnų, pareigas ir atsakomybę.“
Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos 
delegacijoje, biudžeto vykdymo klausimais 
vadovaujasi delegacijos vadovo 
nurodymais.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos 
pareigūnas, dirbantis Sąjungos 
delegacijoje, vadovaujasi delegacijos 
vadovo nurodymais, visų pirma dėl 
organizacinių ir administracinių klausimų 
ir, atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 322 straipsnį, dėl Sąjungos 
biudžeto vykdymo.

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

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos 
pareigūnas, dirbantis Sąjungos 
delegacijoje, vadovaujasi delegacijos 
vadovo nurodymais, visų pirma dėl 
organizacinių ir administracinių klausimų 
ir, atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 322 straipsnį, dėl Sąjungos 
biudžeto vykdymo.

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo 
pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, 
vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių 
užduočių, o visa atsakomybė tenka 
delegacijos vadovui.

Pagrindimas

ES veiklos biudžeto įgyvendinimas turėtų išlikti Komisijos ir jos personalo kompetencijos ir 
atsakomybės sritimi, kaip nurodyta SESV 317 straipsnyje. Neatrodo tinkama nustatyti, kad 
delegacijos vadovas (EIVT) šiais klausimais galėtų duoti nurodymus. Tačiau vyriausiasis 
įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas turėtų žinoti apie šiuos nurodymus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 97 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų 
tarnybos gali išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų 
tarnybos gali tinkamai pagrįstais 
išimtiniais atvejais, veikdamos bendru 
sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos 
interesus, išklausiusios pareigūną jį arba ją
perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT 



AD\830555LT.doc 15/21 PE445.891v02-00

LT

nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

Pagrindimas

„Išimtiniai atvejai“, kuriais EIVT darbuotojas dėl tarnybos interesų gali būti perkeliamas, 
turėtų būti geriau apibrėžti siekiant užkirsti kelią savavališkiems paskyrimams ir užtikrinti 
skaidrumą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą 
EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų 
paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems 
taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, paraiškas ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 
Skiriant darbuotojus į tarnybą EIVT 
tinkamai atsižvelgiama į tikslą užtikrinti 
tinkamą personalo atstovavimą 
geografiniu pagrindu, taip pat lyčių 
pusiausvyrą visais hierarchiniais ir 
organizaciniais lygmenimis ir visose 
darbuotojų grupėse.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant šių Tarnybos nuostatų 
4 straipsnio antros ir trečios pastraipų, 
7 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio antros 
pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktų nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 
31 d. laisvos darbo vietos užpildomos 
remiantis įdarbinimo orientaciniais 
tikslais, nustatytais pagal Kinnocko 
etaloninę vertę [1] įdarbinant valstybių 
narių, kurių atstovų yra mažiau, piliečius.
Darbuotojai priimami į visų AD 
kategorijos lygių pareigybes po vidaus ir 
išorės konkursų remiantis 
kvalifikacijomis ir testais, 
organizuojamais pagal šių Tarnybos 
nuostatų III priedą.
[1] Kinnocko pranešimas C(2003)436/4.
KPV (Kinnocko pamatinė vertė) –
atitinkami kiekvienos valstybės narės 
piliečių įdarbinimo orientaciniai tikslai, 
kurie nustatomi pagal trijų kriterijų 
santykinės vertės vidurkį (išreikštą 
procentais): 1. gyventojų skaičius, 2. vietų 
EP skaičius, 3. balsų paskirstymas 
Taryboje

Pagrindimas

Kaip nurodoma Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos 7b punkte, siekiant atitaisyti 
geografinę pusiausvyrą, turėtų būti taikoma sistema, panaši į tą, kuri pateikta Tarybos 
Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nenusprendžia 
sudaryti EIVT drausmės komisijos,
Komisijos drausmės komisija taip pat 
atlieka EIVT drausmės komisijos 
funkcijas.

1. Komisijos drausmės komisija taip pat 
atlieka EIVT drausmės komisijos 
funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant išvengti organizacinio darbo dubliavimo ir siekiant užtikrinti, kad panašiose veiklos 
sferose veiksmai derinami, Komisijos drausmės komisija, kaip siūloma jos personalo komiteto 
atveju, taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas. Todėl šiuo atveju 
vyriausiajam įgaliotiniui nesuteikiama galimybė veikti savarankiškai. Tačiau siūloma taikyti 
nuostatą dėl peržiūros siekiant nustatyti, ar tokie specialūs organai būtų reikalingi EIVT.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. straipsnio 1 dalyje pridedama ši 
pastraipa:
„Darbuotojai, priimti dirbti visu etatu ar 
puse etato Sąjungos delegacijose, gali būti 
laikinai paskirti į institucijos būstinę 
pagal mobilumo procedūrą, nustatytą 
Tarnybos nuostatų X priedo 2 ir 3 
straipsniuose.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos 
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įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį 
memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. straipsnio antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje, kai taikomas 
3a straipsnis, sutartininkų pagalbinėms 
užduotims įdarbinti negalima.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos 
įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį 
memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus 
kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ketveri 
metai. Sutartis pratęsiama, jeigu 
nacionalinė diplomatinė tarnyba tokiam pat 
laikotarpiui pratęsia delegavimo laikotarpį.

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus 
laikotarpis – ketveri metai. Iš viso 
įdarbinama ne ilgesniam kaip aštuonerių 
metų laikotarpiui. Tačiau išimtinėmis 
aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tarnybos 
poreikius, pasibaigus aštuonerių metų 
laikotarpiui sutartis gali būti pratęsta ne 
ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.
Sutartis pratęsiama, jeigu nacionalinė 
diplomatinė tarnyba tokiam pat laikotarpiui 
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pratęsia delegavimo laikotarpį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Komisijos pasiūlymą su Madride pasiektu susitarimu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal analogiją taikomi Tarnybos 
nuostatų 37, 38 ir 39 straipsniai. 
Delegavimo trukmė nėra ilgesnė nei 
sutarties galiojimo laikotarpis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Į EIVT jau deleguotiems nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojams neturėtų būti 
suteikiama teisė pasinaudoti pareigūnams teikiamomis delegavimo privilegijomis. 
Pasinaudodami tokia „antrinio“ delegavimo galimybe jie galėtų gauti darbą kitose ES 
institucijose, ir dėl to tikriausiai būtų prarandama kompetencija naujojoje tarnyboje, taip pat 
darbuotojai būtų priimami į darbą ES institucijose apeidami įprastą atrankos procedūrą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 12 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
118 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. straipsnis pakeičiamas taip:
straipsnis
Tarnybos nuostatų X priedas pagal 
analogiją taikomas sutartininkams, 
dirbantiems trečiojoje šalyje. Tačiau to 
priedo 21 straipsnis taikomas tik tada, 
jeigu darbo sutartis sudaryta ne trumpiau 
kaip vieneriems metams.“

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos 
įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį 
memorandumą). Tam reikėtų papildomų išlaidų ir dėl to sumažėtų naujos Daugiametės 
finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje numatyti asignavimai tuo laikotarpiu, kai 
įgyvendinant Lisabonos sutartį reikia papildomų finansinių išteklių.
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3a straipsnis
Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypatingas 
dėmesys skiriamas darbuotojų 
pusiausvyrai EIVT, atsižvelgiant į lyčių 
lygybę ir lygybę geografiniu požiūriu, taip 
pat pateikia biudžeto įgyvendinimo ir 
nuostatų, turinčių įtakos biudžetui, 
finansinių pasekmių ataskaitą, ypač 
pradėjus taikyti 10 priedą darbuotojams, 
išėjusiems vaiko priežiūros atostogų. Šioje 
ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas 
įvertinimas, ar tikslinga steigti specialųjį 
personalo komitetą ir drausmės komisiją 
EIVT.

Pagrindimas

Nuostata dėl peržiūros padidintų EIVT personalo politikos skaidrumą ir suteiktų galimybę 
įvertinti tarnybos darbuotojų lyčių ir geografinę pusiausvyrą, taip pat įvertinti, ar reikia 
įsteigti EIVT specialųjį personalo komitetą ir drausmės komisiją.
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