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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) ma współpracować ze służbami dyplomatycznymi państw 
członkowskich i składać się z urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady 
i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne 
państw członkowskich.

Podobnie jak w przypadku wszystkich instytucji i organów Unii, obsadzanie stanowisk 
i polityka kadrowa ESDZ będą funkcjonowały w ramach ustanowionych przez Regulamin 
pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (regulamin pracowniczy) i warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Aby umożliwić ESDZ 
funkcjonowanie w sposób określony w Traktacie o Unii Europejskiej, konieczne są pewne 
zmiany w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia.

Projekt opinii komisji BUDG został przygotowany na podstawie dokumentu roboczego 
sprawozdawczyni, który był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji BUDG w dniu 
13 lipca 2010 r. (PE 445.751).

Wniosek Komisji ma głównie na celu:
- dokonanie zmian koniecznych do ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej 

funkcjonowania,
- zmianę warunków pracy w delegaturach Unii poprzez wprowadzenie bardziej 

technicznych (lecz kosztownych) zmian dotyczących załącznika X do regulaminu 
pracowniczego (mającego zastosowanie do urzędników pełniących służbę w państwie 
trzecim), pracowników kontraktowych i pracowników miejscowych.

Z uwagi na przejrzystość i względy budżetowe1 sprawozdawczyni przyjęła stanowisko, że 
zmiany należy ograniczyć do kwestii koniecznych do ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej 
funkcjonowania, poza dwoma opisanymi poniżej wyjątkami, które wydają się 
sprawozdawczyni istotne i powinny jej zdaniem uzyskać poparcie:
- zastosowanie świadczeń, o których mowa w załączniku X, w czasie urlopu 

rodzicielskiego/urlopu ze względów rodzinnych, aby wesprzeć ogólny cel, jakim jest 
lepsze godzenie życia prywatnego i zawodowego, a szczególnie, by znieść przeszkodę 
dla kobiet, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy w delegaturze Unii,

- formalne uznanie w warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot 
Europejskich możliwości objęcia pracowników miejscowych systemem 
ubezpieczeniowym i emerytalno-rentowym w krajach, gdzie systemy zabezpieczenia 
społecznego nie istnieją lub są nieodpowiednie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z najlepszą wiedzą sprawozdawczyni, proponowane 
zmiany są zgodne z porozumieniem politycznym osiągniętym w dniu 21 czerwca 2010 r. 
w Madrycie lub nawet uwzględniają to porozumienie.

                                               
1 Oraz zgodnie z uzasadnieniem do wniosku Komisji, w którym stwierdzono: „(...) Oprócz dostosowań do nowej 
terminologii wynikających z wejścia w życie traktatu lizbońskiego, zmiany będące przedmiotem wniosku 
ograniczają się do elementów koniecznych do ustanowienia ESDZ i umożliwienia jego funkcjonowania.”
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W dokumencie roboczym sprawozdawczyni wskazała pewne słabe strony dotyczące wpływu 
rozporządzenia na budżet, przedstawionego przez Komisję w ocenie skutków finansowych 
regulacji i w dokumentach dodatkowych (zwłaszcza dotyczących wyżej wspomnianej kwestii 
urlopu rodzicielskiego), które to słabe strony mogłyby podważyć deklarowaną neutralność 
budżetową wniosku. W tym kontekście proponowane odrzucenie zarówno nowej procedury 
mobilności, jak i stosowania załącznika X do pracowników kontraktowych prawdopodobnie 
przyniesie oszczędności, jednocześnie chroniąc niezależność europejskiej służby publicznej. 

Zwrócono się również do wysokiego przedstawiciela o przedstawienie sprawozdania 
z wykonania rozporządzenia, gdy ESDZ będzie już płynnie funkcjonować; sprawozdanie to 
miałoby dotyczyć w szczególności równowagi płci i równowagi geograficznej wśród 
pracowników ESDZ, jak też faktycznych konsekwencji budżetowych związanych z objęciem 
świadczeniami wymienionymi w załączniku X pracowników na urlopie rodzicielskim (więcej 
urlopów rodzicielskich/urlopów ze względów rodzinnych, zastępstwa za pracowników, 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie delegatur).

Pozostałe poprawki dotyczą:
- ochrony uprawnień budżetowych Parlamentu,
- odrzucenia możliwości oddelegowania pracowników, którzy zostali już oddelegowani 

z krajowych służb dyplomatycznych,
- objaśnienia obowiązków budżetowych,
- odrzucenia zmiany polityki laissez-passer w delegaturach,
- równowagi płci w ESDZ.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

2a. podkreśla, że proponowane zmiany do 
regulaminu pracowniczego i warunków 
zatrudnienia innych pracowników 
powinny być neutralne dla budżetu, a więc 
zgodne z pułapem działu 5 wieloletnich 
ram finansowych; przypomina jednak, że 
decyzje dotyczące wszelkich 
nieprzewidzianych środków niezbędnych 
do wykonania rozporządzenia powinny 
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być podejmowane w trakcie rocznej 
procedury budżetowej;

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wszyscy członkowie personelu ESDZ 
podlegający regulaminowi 
pracowniczemu i warunkom zatrudnienia 
innych pracowników powinni mieć te 
same prawa i obowiązki w ramach ESDZ, 
niezależnie od tego, czy są urzędnikami 
Unii Europejskiej czy pracownikami 
zatrudnionymi na czas określony 
pochodzącymi ze służb dyplomatycznych 
państw członkowskich, i powinni być 
traktowani jednakowo, a w szczególności 
kwalifikować się do zajmowania 
wszystkich stanowisk na równorzędnych 
warunkach. Nie powinno się odmiennie 
traktować pracowników zatrudnionych na 
czas określony pochodzących z krajowych 
służb dyplomatycznych i urzędników Unii 
Europejskiej w odniesieniu do przydziału 
zadań do wykonania we wszystkich 
dziedzinach działalności i polityki 
realizowanych przez ESDZ.

Uzasadnienie

Równość praw i obowiązków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnej i niezależnej 
Służby. Równości tej powinno się przestrzegać w ESDZ, z wyjątkiem możliwości 
oddelegowania pracowników, którzy zostali już oddelegowani z krajowych służb 
dyplomatycznych. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Szefowi delegatury powinni podlegać 
wszyscy pracownicy delegatury, bez 
względu na ich status, i powinien on 
kierować wszystkimi prowadzonymi przez 
tych pracowników działaniami. Szef 
delegatury powinien odpowiadać przed 
wysokim przedstawicielem za ogólne 
zarządzanie pracą delegatury i 
zapewnianie koordynacji wszystkich 
działań Unii.
Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51 akapit drugi, szefowie 
delegatur powinni podlegać Komisji jako 
instytucji odpowiedzialnej za określanie, 
wykonywanie, kontrolę i ocenę ich zadań i 
obowiązków jako subdelegowanych 
intendentów.
Urzędnicy pracujący w delegaturze Unii 
powinni przyjmować instrukcje od szefa 
delegatury w kwestiach związanych z 
wykonaniem budżetu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Właściwe jest wyjaśnienie, że 
pracownicy ESDZ wykonujący w ramach 
swoich obowiązków zadania dla Komisji 
powinni stosować się do instrukcji 
wydanych przez Komisję. Podobnie 
urzędnicy Komisji pracujący w 
delegaturach Unii powinni stosować się do 
instrukcji wydanych przez szefa 
delegatury, w szczególności w sprawach 
organizacyjnych i administracyjnych oraz 
w związku z wykonaniem budżetu Unii.

(4) Właściwe jest wyjaśnienie, że 
pracownicy ESDZ wykonujący w ramach 
swoich obowiązków zadania dla Komisji 
powinni stosować się do instrukcji 
wydanych przez Komisję pod ogólnym 
zwierzchnictwem szefa delegatury. 
Podobnie urzędnicy Komisji pracujący w 
delegaturach Unii powinni stosować się do 
instrukcji wydanych przez szefa 
delegatury, w szczególności w sprawach 
organizacyjnych i administracyjnych oraz 
w związku z wykonaniem budżetu Unii.
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Uzasadnienie

Wykonanie budżetu operacyjnego UE powinno wyraźnie pozostać w kompetencji i w zakresie 
obowiązków Komisji i jej pracowników, zgodnie z art. 317 TFUE. Zapis, zgodnie z którym 
szef delegatury (ESDZ) wydaje instrukcje w tym zakresie, nie wydaje się właściwy. Wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji oraz szefowie delegatur powinni jednak być 
informowani o tych instrukcjach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Podstawową zasadą koncepcji 
administracji europejskiej jest wymóg 
odpowiedniej reprezentacji geograficznej 
pracowników. Rekrutacja do ESDZ 
powinna się opierać na kompetencjach, a 
jednocześnie powinna zapewnić 
odpowiedni udział obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach ESDZ. Należy również 
zagwarantować na wszystkich szczeblach 
odpowiednią równowagę płci.

Uzasadnienie

Jak wskazano w ust. 7b rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego, powinno być jasne, 
że niezbędnym warunkiem koncepcji europejskiej administracji jest faktyczna reprezentacja 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli Unii Europejskiej w 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz zagwarantowanie w tej służbie odpowiedniej 
reprezentacji geograficznej i równowagi płci.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W ust. 7 rezolucji legislacyjnej 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 
2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Rady określającej organizację i 
zasady funkcjonowania Europejskiej 
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Służby Działań Zewnętrznych stwierdza 
się, że dodatkowe środki specjalne 
przewidziane art. 6 ust. 6 decyzji Rady 
mające zwiększyć równowagę 
geograficzną i równowagę płci powinny 
obejmować w przypadku równowagi 
geograficznej środki analogiczne do 
środków przewidzianych rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 401/2004.

Uzasadnienie

Jak wskazano w ust. 7 rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady 
funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, powinno być jasne, że 
niezbędnym warunkiem koncepcji europejskiej administracji jest faktyczna reprezentacja 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli Unii Europejskiej w 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz zagwarantowanie w tej służbie odpowiedniej 
reprezentacji geograficznej i równowagi płci.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Uwzględniając obecną 
niewystarczającą reprezentację obywateli 
niektórych państw członkowskich w 
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej 
ds. Stosunków Zewnętrznych, należy 
wprowadzić środki tymczasowe, które 
pozostaną w mocy do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Uzasadnienie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych musi faktycznie reprezentować wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej i obywateli Unii Europejskiej, a więc powinno się 
zagwarantować w tej służbie odpowiednią reprezentację geograficzną i równowagę płci. 
Obecna niewystarczająca reprezentacja niektórych państw członkowskich w Dyrekcji 
Generalnej Komisji Europejskiej ds. Stosunków Zewnętrznych uzasadnia wprowadzenie 
postanowienia dotyczącego długoterminowych środków specjalnych, które pozwolą uniknąć 
takiej niewystarczającej reprezentacji w ESDZ.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby móc w elastyczny sposób 
uwzględniać szczególne sytuacje (np. pilną 
potrzebę obsadzenia stanowiska lub 
przyszłe przeniesienia zadań wspierających 
z Rady lub Komisji do ESDZ), w 
wyjątkowych przypadkach należy również 
umożliwić przeniesienie urzędników z 
Rady lub Komisji do ESDZ w interesie 
służby, czyli bez uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o naborze na stanowisko. 
Podobnie powinno być możliwe 
przenoszenie urzędników w interesie 
służby z ESDZ do Rady lub Komisji.

(7) Aby móc w elastyczny sposób 
uwzględniać szczególne sytuacje (np. pilną 
potrzebę obsadzenia stanowiska lub 
przyszłe przeniesienia zadań wspierających 
z Rady lub Komisji do ESDZ), w należycie 
uzasadnionych wyjątkowych przypadkach 
należy również umożliwić przeniesienie 
urzędników z Rady lub Komisji do ESDZ 
w interesie służby, czyli bez uprzedniej 
publikacji ogłoszenia o naborze na 
stanowisko. Podobnie powinno być 
możliwe przenoszenie urzędników w 
interesie służby z ESDZ do Rady lub 
Komisji.

Uzasadnienie

Powinno się dokładniej określić „wyjątkowe okoliczności” uzasadniające przeniesienie 
pracownika ESDZ w interesie służby, aby uniknąć arbitralnych nominacji i zagwarantować 
przejrzystość.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zapewnić, aby pracownicy z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
kandydaci z Rady i Komisji oraz 
kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o 
stanowiska w ESDZ na równych 
warunkach. Najpóźniej od dnia 1 lipca 
2013 r. powinno to również dotyczyć 
urzędników z innych instytucji. Jednakże, 
aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację pracowników z krajowych 
służb dyplomatycznych w ESDZ, Wysoki 

(8) Należy zapewnić, aby pracownicy z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
kandydaci z Rady i Komisji oraz 
kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o 
stanowiska w ESDZ na równych 
warunkach. Najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2012 r. powinno to również dotyczyć 
urzędników z innych instytucji. Jednakże, 
aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację pracowników z krajowych 
służb dyplomatycznych w ESDZ, Wysoki 
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Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji powinien 
móc zadecydować, aby przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD do 
dnia 30 czerwca 2013 r. w przypadku 
zasadniczo równych kwalifikacji istniała 
możliwość przyznawana pierwszeństwa 
kandydatom z krajowych służb 
dyplomatycznych państw członkowskich.

Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji powinien 
móc zadecydować, aby przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD do 
dnia 31 grudnia 2011 r. lub do momentu 
obsadzenia jednej trzeciej spośród 
wszystkich stanowisk grupy funkcyjnej 
AD w ESDZ pracownikami z krajowych 
służb dyplomatycznych, w zależności od 
tego, co nastąpi najpierw, w przypadku 
zasadniczo równych kwalifikacji istniała 
możliwość przyznawania pierwszeństwa 
kandydatom z krajowych służb 
dyplomatycznych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Jeden rok wydaje się wystarczający dla zapewnienia właściwej reprezentacji krajowych służb 
dyplomatycznych w ESDZ. Ponadto odstępstwo to powinno przestać obowiązywać nawet 
wcześniej, jeżeli jego cel zostanie osiągnięty przed 31 grudnia 2011 r. Celem niniejszej 
poprawki jest szybsze udostępnienie stanowisk w ESDZ również urzędnikom z Parlamentu 
Europejskiego i innych instytucji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wybrani kandydaci z krajowych służb 
dyplomatycznych, oddelegowani przez 
swoje państwo członkowskie, powinni być 
zatrudniani jako pracownicy tymczasowi i 
tym samym traktowani na równych 
warunkach z urzędnikami. Przepisy 
wykonawcze, które mają zostać przyjęte 
przez ESDZ, powinny gwarantować 
pracownikom zatrudnionym tymczasowym
takie same perspektywy kariery co
urzędnikom.

(9) Wybrani kandydaci z krajowych służb 
dyplomatycznych, oddelegowani przez 
swoje państwo członkowskie, powinni być 
rekrutowani w drodze obiektywnej i 
przejrzystej procedury i zatrudniani jako 
pracownicy tymczasowi i tym samym 
traktowani na równych warunkach z 
urzędnikami. Przepisy wykonawcze, które 
mają zostać przyjęte przez ESDZ, powinny 
gwarantować takie same perspektywy 
kariery w ESDS pracownikom 
zatrudnionym tymczasowo i urzędnikom.

Uzasadnienie

Pierwsze zdanie nie wymaga wyjaśnień. Celem drugiego zdania jest zapewnienie takich 
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samych perspektyw kariery pracownikom zatrudnionym tymczasowo i urzędnikom, natomiast 
interpretacja tekstu wyjściowego mogłaby sugerować, że chodzi głównie o perspektywy 
kariery pracowników zatrudnionych tymczasowo.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu uniknięcia niepotrzebnych 
ograniczeń dotyczących zatrudniania w 
ESDZ pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych, należy przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące okresu 
trwania umów. Dla tej szczególnej 
kategorii pracowników tymczasowych 
zasady oddelegowania, urlopu z przyczyn 
osobistych i maksymalnego wieku 
emerytalnego należy dostosować do zasad 
mających zastosowanie do urzędników.

(10) W celu uniknięcia niepotrzebnych 
ograniczeń dotyczących zatrudniania w 
ESDZ pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych, należy przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące okresu 
trwania umów. Dla tej szczególnej 
kategorii pracowników tymczasowych 
zasady urlopu z przyczyn osobistych i 
maksymalnego wieku emerytalnego należy 
dostosować do zasad mających 
zastosowanie do urzędników.

Uzasadnienie

Pracownicy z krajowych służb dyplomatycznych, którzy już zostali oddelegowani do ESDZ, 
nie powinni mieć prawa do korzystania z przepisów dotyczących oddelegowania, które mają 
zastosowanie do urzędników. Takie „drugie oddelegowanie” umożliwiłoby im podejmowanie 
pracy w innych instytucjach UE, co mogłoby doprowadzić do utraty kompetencji nowej służby 
oraz do tego, że pracownicy byliby zatrudniani w instytucjach UE bez uprzedniego przejścia 
tradycyjnych procedur selekcji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu złagodzenia obciążenia 
administracyjnego ESDZ, komisja 
dyscyplinarna ustanowiona w Komisji 
powinna służyć również jako komisja 
dyscyplinarna dla ESDZ, chyba że Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 

(12) W celu złagodzenia obciążenia 
administracyjnego ESDZ, komisja 
dyscyplinarna ustanowiona w Komisji 
powinna służyć również jako komisja 
dyscyplinarna dla ESDZ.
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wiceprzewodniczący Komisji postanowi 
ustanowić oddzielną komisję 
dyscyplinarną dla ESDZ.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania zadań organizacyjnych i zagwarantowania 
spójności działań w podobnych obszarach działalności, komisja dyscyplinarna Komisji 
powinna służyć również jako komisja dyscyplinarna dla ESDZ, analogicznie do Komitetu 
Pracowniczego Komisji. Dlatego nie powinno się pozostawiać wysokiemu przedstawicielowi 
żadnego marginesu dowolności w tym względzie. Proponuje się jednak klauzulę przeglądową, 
aby sprawdzić, czy takie dedykowane organy byłyby wiążące dla ESDZ.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W świetle doświadczeń 
zgromadzonych od 2004 r. wydaje się, że 
nie ma uzasadnienia, aby utrzymywać 
istniejące ograniczenie dotyczące 
stosowania załącznika X do regulaminu 
pracowniczego w odniesieniu do 
pracowników kontraktowych. Oznacza to 
w szczególności, że pracownicy 
kontraktowi powinni w pełni uczestniczyć 
w procedurze mobilności na mocy art. 2 i 
3 załącznika X. W tym celu konieczne jest 
wprowadzenie możliwości tymczasowego 
skierowania pracownika kontraktowego 
zatrudnionego w delegaturze, do którego 
ma zastosowanie art. 3a warunków 
zatrudnienia, na stanowisko do siedziby 
danej instytucji.

skreślony

Uzasadnienie

Takie przepisy nie są konieczne dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, 
a te właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Ponadto pracownicy kontraktowi zostali zatrudnieni konkretnie po to, aby pracować 
w delegaturach.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu wprowadzenia ułatwień dla 
pracowników podróżujących poza Unią 
Europejską w ramach pełnienia swoich 
obowiązków, powinno być możliwe 
wydawanie laissez-passer w przypadku, 
gdy wymaga tego interes służby, i 
możliwość ta powinna obejmować również 
specjalnych doradców.

skreślony

Uzasadnienie

Przepis taki nie jest konieczny dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, a te 
właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Trudno zrozumieć potrzebę generalizacji laissez-passer, ponieważ obecnie jest ono 
przewidziane jedynie dla wysokich urzędników delegatur.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W art. 23 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„Laissez-passer, przewidziane w Protokole 
w sprawie przywilejów i immunitetów, 
wydawane są kierownikom działów, 
urzędnikom grup zaszeregowania AD12 
do AD16, urzędnikom pełniącym służbę 
poza terytorium Unii Europejskiej oraz 
innym urzędnikom w przypadkach, gdy 
wymaga tego interes służby.”. 

skreślony

Uzasadnienie

Przepis taki nie jest konieczny dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, a te 
właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Trudno zrozumieć potrzebę generalizacji laissez-passer, ponieważ obecnie jest ono 
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przewidziane jedynie dla wysokich urzędników delegatur.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 96 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szefowi delegatury podlegają wszyscy 
pracownicy delegatury, bez względu na 
ich status, i kieruje on wszystkimi 
prowadzonymi przez tych pracowników 
działaniami. Szef delegatury odpowiada 
przed wysokim przedstawicielem za ogólne 
zarządzanie pracą delegatury i 
zapewnianie koordynacji wszystkich 
działań Unii.
Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51akapit drugi, szefowie 
delegatur podlegają Komisji jako 
instytucji odpowiedzialnej za określanie, 
wykonywanie, kontrolę i ocenę ich zadań i 
obowiązków jako subdelegowanych 
intendentów.
Urzędnicy pracujący w delegaturze Unii 
przyjmują instrukcje od szefa delegatury 
w kwestiach związanych z wykonaniem 
budżetu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 96 – akapit pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 11 urzędnik 
Komisji pracujący w delegaturze Unii 
przyjmuje instrukcje od szefa delegatury, 
w szczególności w kwestiach 
organizacyjnych i administracyjnych oraz, 
zgodnie z aktami prawnymi przyjętymi na 

Niezależnie od przepisów art. 11 urzędnik 
Komisji pracujący w delegaturze Unii 
przyjmuje instrukcje od szefa delegatury, 
w szczególności w kwestiach 
organizacyjnych i administracyjnych oraz, 
zgodnie z aktami prawnymi przyjętymi na 
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mocy art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w kwestiach 
związanych z wykonaniem budżetu.

mocy art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w kwestiach 
związanych z wykonaniem budżetu.

Urzędnik ESDZ, który w ramach swoich 
obowiązków musi wykonywać zadania dla 
Komisji, przyjmuje instrukcje odnośnie do 
tych zadań od Komisji.

Urzędnik ESDZ, który w ramach swoich 
obowiązków musi wykonywać zadania dla 
Komisji, przyjmuje instrukcje odnośnie do 
tych zadań od Komisji pod ogólnym 
zwierzchnictwem szefa delegatury.

Uzasadnienie

Wykonanie budżetu operacyjnego UE powinno wyraźnie pozostać w kompetencji i w zakresie 
obowiązków Komisji i jej pracowników, zgodnie z art. 317 TFUE. Zapis, zgodnie z którym 
szef delegatury (ESDZ) wydaje instrukcje w tym zakresie, nie wydaje się właściwy. Wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący Komisji oraz szefowie delegatur powinni jednak być 
informowani o tych instrukcjach.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 97 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1 i niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
organy powołujące odnośnych instytucji w 
wyjątkowych okolicznościach mogą, 
stanowiąc w drodze wspólnego 
porozumienia i wyłącznie w interesie 
służby, po wysłuchaniu zainteresowanego 
urzędnika, przenieść go z Rady lub 
Komisji do ESDZ bez powiadamiania 
pracowników o wolnym stanowisku. 
Urzędnik ESDZ może być przeniesiony do 
Rady lub Komisji na takich samych 
warunkach.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1 i niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
organy powołujące odnośnych instytucji w 
należycie uzasadnionych wyjątkowych 
okolicznościach mogą, stanowiąc w drodze 
wspólnego porozumienia i wyłącznie w 
interesie służby, po wysłuchaniu 
zainteresowanego urzędnika, przenieść go 
z Rady lub Komisji do ESDZ bez 
powiadamiania pracowników o wolnym 
stanowisku. Urzędnik ESDZ może być 
przeniesiony do Rady lub Komisji na 
takich samych warunkach.

Uzasadnienie

Powinno się dokładniej określić „wyjątkowe okoliczności” uzasadniające przeniesienie 
pracownika ESDZ w interesie służby, aby uniknąć arbitralnych nominacji i zagwarantować 
przejrzystość.

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 98 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez 
uszczerbku dla art. 97, przy obsadzaniu 
wolnego stanowiska w ESDZ, organ 
powołujący rozpatruje podania urzędników 
Rady, Komisji i ESDZ, pracowników 
tymczasowych, do których ma 
zastosowanie art. 2 lit. e) warunków 
zatrudnienia innych pracowników, oraz 
podania pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych bez przyznawania 
pierwszeństwa żadnej z tych kategorii.

Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez 
uszczerbku dla art. 97, przy obsadzaniu 
wolnego stanowiska w ESDZ, organ 
powołujący rozpatruje podania urzędników 
Rady, Komisji i ESDZ, pracowników 
tymczasowych, do których ma 
zastosowanie art. 2 lit. e) warunków 
zatrudnienia innych pracowników, oraz 
podania pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych bez przyznawania 
pierwszeństwa żadnej z tych kategorii. 
Przy powoływaniu pracowników do ESDZ 
należycie uwzględnia się cel, jakim jest 
odpowiednia reprezentacja geograficzna 
oraz równowaga płci na wszystkich 
szczeblach hierarchicznych i 
organizacyjnych oraz w odniesieniu do 
wszystkich grup pracowników.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 98 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od postanowień art. 4 akapit 
drugi i trzeci, art. 7 ust. 1, art. 27 akapit 
drugi oraz art. 29 ust. 1 lit. a), b) i c) 
regulaminu pracowniczego do dnia 31 
grudnia 2020 r. wolne stanowiska są 
obsadzane – zgodnie z orientacyjnymi 
celami w zakresie rekrutacji określonymi 
na podstawie indeksu Kinnocka [1] –
przez obywateli pochodzących z państw 
członkowskich mających niewystarczającą 
reprezentację. Powołania odbywają się dla 
wszystkich stopni zaszeregowania w 
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grupie funkcyjnej AD, po 
przeprowadzeniu wewnętrznych i 
zewnętrznych konkursów na podstawie 
kwalifikacji oraz testów organizowanych 
zgodnie z przepisami załącznika III do 
regulaminu pracowniczego.
[1] Komunikat KINNOCKA C(2003)436/4
KRV (indeks Kinnocka) – odpowiednie 
orientacyjne cele w zakresie rekrutacji w 
podziale na państwa członkowskie 
stanowiące średnią względnej wartości 
trzech kryteriów (wyrażonych w wartości 
procentowej): 1. liczba mieszkańców, 2. 
liczba mandatów w PE, 3. waga głosów w 
Radzie

Uzasadnienie

Jak wskazano w ust. 7b rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego, powinien istnieć 
system analogiczny do tego wprowadzonego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
401/2004, aby przywrócić równowagę geograficzną.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący 
Komisji nie postanowi ustanowić komisji 
dyscyplinarnej dla ESDZ, komisja
dyscyplinarna Komisji służy również jako 
komisja dyscyplinarna dla ESDZ.

1. Komisja dyscyplinarna Komisji służy 
również jako komisja dyscyplinarna dla 
ESDZ.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania zadań organizacyjnych i zagwarantowania 
spójności działań w podobnych obszarach działalności, komisja dyscyplinarna Komisji 
powinna służyć również jako komisja dyscyplinarna dla ESDZ, analogicznie do Komitetu 
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Pracowniczego Komisji. Dlatego nie powinno się pozostawiać wysokiemu przedstawicielowi 
żadnego marginesu dowolności w tym względzie. Proponuje się jednak klauzulę przeglądową, 
aby sprawdzić, czy takie dedykowane organy byłyby wiążące dla ESDZ.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 3 a – akapit pierwszy – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W art. 3a po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Personel zatrudniony w celu 
wykonywania obowiązków w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy w 
delegaturach Unii może zostać 
tymczasowo skierowany do siedziby danej 
instytucji na mocy procedury mobilności 
określonej w art. 2 i 3 załącznika X do 
regulaminu pracowniczego.”.

skreślony

Uzasadnienie

Takie przepisy nie są konieczne dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, 
a te właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Ponadto pracownicy kontraktowi zostali zatrudnieni konkretnie po to, aby pracować 
w delegaturach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 3 b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W art. 3b akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. 3a ust. 1 akapit drugi, w 
przypadkach, gdy zastosowanie ma art. 
3a, zatrudnienie pracowników 

skreślony
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kontraktowych do zadań pomocniczych 
należy wykluczyć.”.

Uzasadnienie

Takie przepisy nie są konieczne dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, 
a te właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Ponadto pracownicy kontraktowi zostali zatrudnieni konkretnie po to, aby pracować 
w delegaturach.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Rozdział 10 – artykuł 50 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Mogą oni zostać zatrudnieni 
maksymalnie na okres czterech lat. Ich 
umowa może być przedłużona kilka razy 
na okres nieprzekraczający czterech lat w 
przypadku każdego przedłużenia. 
Przedłużenie przyznaje się pod warunkiem 
przedłużenia oddelegowania z krajowej 
służby dyplomatycznej na okres 
przedłużenia umowy.

2. Mogą oni zostać zatrudnieni 
maksymalnie na okres czterech lat. Ich 
umowa może być przedłużona kilka razy 
na okres nieprzekraczający czterech lat. 
Całkowity okres zatrudnienia nie 
powinien być dłuższy niż osiem lat. 
Niemniej jednak w wyjątkowych 
okolicznościach i w interesie służby pod 
koniec ósmego roku umowa może zostać 
przedłużona o maksymalny okres dwóch 
lat. Przedłużenie przyznaje się pod 
warunkiem przedłużenia oddelegowania z 
krajowej służby dyplomatycznej na okres 
przedłużenia umowy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie wniosku Komisji do porozumienia osiągniętego 
w Madrycie.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Rozdział 10 – Artykuł 50 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 37, 38 i 39 regulaminu 
pracowniczego stosuje się na zasadzie 
analogii. Oddelegowanie nie przekracza 
okresu trwania umowy.

skreślony

Uzasadnienie

Pracownicy z krajowych służb dyplomatycznych, którzy już zostali oddelegowani do ESDZ, 
nie powinni mieć prawa do korzystania z przepisów dotyczących oddelegowania, które mają 
zastosowanie do urzędników. Takie „drugie oddelegowanie” umożliwiłoby im podejmowanie 
pracy w innych instytucjach UE, co mogłoby doprowadzić do utraty kompetencji nowej służby 
oraz do tego, że pracownicy byliby zatrudniani w instytucjach UE bez uprzedniego przejścia 
tradycyjnych procedur selekcji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 12
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Artykuł 118 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 118
Załącznik X do regulaminu 
pracowniczego stosuje się na zasadzie 
analogii do personelu kontraktowego 
pełniącego służbę w państwach trzecich. 
Artykuł 21 tego załącznika stosuje się 
jednak jedynie w przypadku, jeśli umowa 
została zawarta przynajmniej na okres 
jednego roku.”.

skreślony

Uzasadnienie

Takie przepisy nie są konieczne dla ustanowienia ESDZ i umożliwienia jej funkcjonowania, 
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a te właśnie kryteria powinny określać zakres wniosku Komisji (patrz: Uzasadnienie Komisji). 
Przepisy te oznaczałyby dodatkowe wydatki i ograniczenie środków dostępnych w dziale 5 
wieloletnich ram finansowych, podczas gdy wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego 
wymaga dodatkowych środków finansowych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
W ciągu dwóch lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
Wiceprzewodniczący Komisji przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji sprawozdanie z jego wykonania, 
ze szczególnym naciskiem na kwestie 
równowagi płci i równowagi geograficznej 
wśród pracowników ESDZ, jak też na 
wykonanie i konsekwencje finansowe 
przepisów mających wpływ na budżet, 
zwłaszcza przepisu dotyczącego objęcia 
pracowników na urlopie rodzicielskim 
świadczeniami z załącznika X. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
również ocenę zasadności utworzenia 
odrębnego komitetu pracowniczego i 
komisji dyscyplinarnej w ramach ESDZ.

Uzasadnienie

Klauzula przeglądowa zwiększy przejrzystość polityki kadrowej ESDZ i stworzy możliwość 
dokonania bilansu równowagi płci i równowagi geograficznej w tej służbie, jak też możliwość 
rozważenia ewentualnej potrzeby utworzenia komitetu pracowniczego i komisji 
dyscyplinarnej w ramach ESDZ.
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