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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Člen 27(3) Pogodbe o Evropski uniji določa, da evropska služba za zunanje delovanje 
(ESZD) opravlja svoje delo v sodelovanju z diplomatskimi službami držav članic, sestavljajo 
pa jo uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega sekretariata Sveta in Komisije ter napoteno 
osebje iz nacionalnih diplomatskih služb.

Kot velja za vse institucije in organe Unije, bo kadrovska politika ESZD upoštevala okvir, 
določen s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev 
drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Da bi ESZD lahko delovala, kakor je določeno v 
Pogodbi o Evropski uniji, so potrebne nekatere prilagoditve kadrovskih predpisov in pogojev 
za zaposlitev drugih uslužbencev.

Osnutek mnenja odbora BUDG je bil pripravljen na osnovi delovnega dokumenta 
pripravljavke mnenja, o katerem je odbor razpravljal na svoji seji 13. julija 2010 (PE 
445.751).

Komisija s predlogom zlasti želi:
– vnesti potrebne spremembe za ustanovitev in delovanje ESZD
– in spremeniti delovne pogoje v delegacijah Unije z bolj tehničnimi (a dragimi) 

spremembami, ki se nanašajo na Prilogo X h kadrovskim predpisom (ki se uporablja 
za uslužbence, ki delajo v tretji državi) ter na pogodbene in lokalne uslužbence.

Iz razlogov, ki jih narekujejo preglednost in proračunske omejitve1, pripravljavka mnenja 
zastopa stališče, da bi se morale spremembe omejiti na to, kar je potrebno za ustanovitev in 
delovanje ESZD, a z dvema izjemama, ki sta za pripravljavko mnenja zelo pomembni in bi ju 
bilo treba po njenem podpreti:
– uporaba ugodnosti iz Priloge X ob koriščenju starševskega/družinskega dopusta v 

podporo splošnemu cilju boljšega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, 
zlasti pa kot odprava ovir za ženske, ki bi se zanimale za delovno mesto v delegaciji 
Unije

– in formalno priznanje, v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev, socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja za lokalne uslužbencev v tistih državah, kjer socialnega 
varstva ni ali ni ustrezno.

Poudariti velja še, da so – vsaj po vsem, kar je pripravljavka mnenja lahko preverila –
predlagane spremembe skladne s političnim dogovorom, doseženim 21. junija 2010 v 
Madridu, oziroma ga celo upoštevajo.

Pripravljavka mnenja je v delovnem dokumentu opozorila na nekatere šibke točke pri 
proračunskih posledicah uredbe, predstavljenih v oceni finančnih posledic zakonodajnega 
predloga Komisije in priloženih dokumentih (zlasti o prej omenjenem vprašanju starševskega 
dopusta), kar bi lahko vrglo senco dvoma na domnevno proračunsko nevtralnost predloga. S 
tega stališča bo predlagana zavrnitev novega mobilnostnega postopka in uporabe Priloge X za 
                                               
1 In v skladu z obrazložitvenim memorandumom predloga Komisije, ki navaja: '(...) Razen prilagoditev zaradi 
novih izrazov, ki so posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, so predlagane spremembe omejene na to, 
kar je nujno potrebno za ustanovitev in delovanje ESZD“.
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pogodbene uslužbence verjetno imela za posledico proračunske prihranke, hkrati pa bo 
zaščitila neodvisnost evropske javne uprave. 

Od visokega predstavnika se pričakuje, da bo potem, ko bo ESZD delovala s polno hitrostjo, 
pripravil posebno poročilo o izvajanju uredbe, zlasti o ustrezni zastopanosti obeh spolov in 
geografski uravnoteženosti v službi, pa o dejanskih proračunskih posledicah razširitve določb 
Priloge X na uslužbence, ki bodo koristili starševski dopust (porast v številu 
starševskih/družinskih dopustov, nadomeščanje uslužbencev, posledice za dobro delovanje 
delegacij).

Druge spremembe zadevajo:
– zaščito proračunskih pristojnosti Parlamenta,
– zavrnitev možnosti napotitve uslužbencev, ki so že napoteni iz

nacionalnih diplomatskih služb,
– razjasnitev proračunskih odgovornosti,
– nestrinjanje s spremembo politike prepustnic znotraj delegacij
– in ustrezno zastopanost obeh spolov v ESZD.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, naj v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morale biti predlagane 
spremembe h kadrovskim predpisom in 
pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev 
proračunsko nevtralne in zato skladne z 
zgornjo mejo iz postavke 5 večletnega 
finančnega okvira; vseeno opominja, da 
bi se moralo o vseh nepredvidenih 
odobrenih proračunskih sredstvih, 
potrebnih za izvajanje uredbe, odločati v 
letnem proračunskem postopku;
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Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Za vsako usklajeno in neodvisno službo je bistvenega pomena, da njeni uslužbenci uživajo 
enake pravice in dolžnosti. To bi moralo veljati tudi za ESZD, razen za možnost napotitve 
uslužbencev, ki so že napoteni iz nacionalnih diplomatskih služb. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Vsi člani osebja bi morali biti ne 
glede na status podrejeni vodji delegacije 
pri vseh njenih dejavnostih. Vodja 
delegacije bi moral odgovarjati visokemu 
predstavniku za splošno upravljanje 
delovanja delegacije in za zagotavljanje 
usklajenosti vseh dejavnosti Unije.
Kadar vodje delegacij delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, bi morala biti za določanje, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
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njihovih dolžnosti in pristojnosti v vlogi 
odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega 
prenosa kot pristojna institucija zadolžena 
Komisija.
Uradniki, ki delajo v delegaciji Unije, bi 
se morali pri izvajanju proračuna Unije 
ravnati po navodilih vodje delegacije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Primerno je razjasniti, da se morajo
uslužbenci ESZD, ki pri svojem delu 
opravljajo naloge za Komisijo, ravnati po 
navodilih Komisije. Podobno se morajo
uradniki Komisije, ki delajo v delegacijah 
Unije, ravnati po navodilih vodje 
delegacije, zlasti pri organizacijskih in 
administrativnih zadevah ter izvrševanju 
proračuna Unije.

(4) Primerno je razjasniti, da bi se morali
uslužbenci ESZD, ki pri svojem delu 
opravljajo naloge za Komisijo, ravnati po 
navodilih Komisije in so v celoti 
odgovorni vodji delegacije. Podobno bi se 
morali uradniki Komisije, ki delajo v 
delegacijah Unije, ravnati po navodilih 
vodje delegacije, zlasti pri organizacijskih 
in administrativnih zadevah ter izvrševanju 
proračuna Unije.

Obrazložitev

Izvrševanje proračuna EU bi moralo povsem jasno ostati v pristojnosti in odgovornosti 
Komisije in njenih uslužbencev, v skladu s členom 317 PDEU. Ne zdi se primerno, da bi 
določili, naj vodja delegacije (ESZD) daje tovrstna navodila. Vseeno pa bi morali biti visoki 
predstavnik/podpredsednik in vodje delegacij o navodilih obveščeni.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pojem evropske uprave zahteva, da je 
izpolnjeno temeljno načelo ustrezne 
geografske zastopanosti osebja. 
Zaposlovanje na delovna mesta v ESZD, 
ki sicer temelji na odlikah, bi moralo 
zagotavljati, da je na vseh ravneh ustrezno 
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število državljanov vseh držav članic. 
Zagotoviti bi bilo treba tudi ustrezno 
zastopanost obeh spolov.

Obrazložitev

Kot to določa točka 7b zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta, je prav, da se jasno 
zapiše, da zamisel o evropski upravi vsebuje osnovni pogoj, da morajo biti v Evropski službi 
za zunanje delovanje dejansko zastopane vse države članice in vsi državljani Evropske unije, 
zato morata biti njeni bistveni lastnosti ustrezna geografska zastopanost in zastopanost obeh 
spolov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Odstavek 7 zakonodajne resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 8. julija 
2010 o predlogu sklepa Sveta o
organizaciji in delovanju Evropske službe 
za zunanje delovanje določa, da bi morali 
dodatni posebni ukrepi, navedeni v členu 
6(6) sklepa Sveta za krepitev geografskega 
ravnovesja in uravnotežene zastopanosti 
spolov v zvezi z geografskim ravnovesjem, 
vključevati ukrepe, podobne tistim iz 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 401/2004.

Obrazložitev

Kot to določa odstavek 7 zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2010 
o predlogu sklepa Sveta o organizaciji in delovanju ESZD, je prav, da se jasno zapiše, da 
zamisel o evropski upravi vsebuje osnovni pogoj, da morajo biti v Evropski službi za zunanje 
delovanje dejansko zastopane vse države članice in vsi državljani Evropske unije, zato morata 
biti njeni bistveni lastnosti ustrezna geografska zastopanost in zastopanost obeh spolov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Glede na sedanjo premajhno 
zastopanost državljanov nekaterih držav 
članic v generalnem direktoratu Evropske 
komisije za zunanje zadeve, bi bilo treba 
uvesti začasne ukrepe, ki naj veljajo do 
31. decembra 2020.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Prav je, da se „izjemni primeri“ za premestitev uslužbenca ESZD v interesu službe 
natančneje opredelijo in se tako prepreči možnost arbitrarnih imenovanj ter se zagotovi 
preglednost.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nujno je treba zagotoviti, da se 
uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih 
služb, kandidati iz Sveta ali Komisije, pa 
tudi notranji kandidati lahko prijavijo na 
delovna mesta v ESZD pod enakimi 
pogoji. Najpozneje s 1. julijem 2013 mora 
to veljati tudi za uradnike drugih institucij. 
Vendar pa mora imeti visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije zaradi 
zagotovitve ustrezne zastopanosti osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD 
možnost določiti, da se do 30. junija 2013
pri zapolnitvi delovnih mest v funkcionalni 
skupini AD v primeru kandidatov z 
večinoma enakimi kvalifikacijami lahko 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic.

(8) Nujno je treba zagotoviti, da se 
uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih 
služb, kandidati iz Sveta ali Komisije ter
notranji kandidati lahko prijavijo na 
delovna mesta v ESZD pod enakimi 
pogoji. Najpozneje s 1. januarjem 2012
mora to veljati tudi za uradnike drugih 
institucij. Vendar pa mora imeti visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in podpredsednik 
Komisije zaradi zagotovitve ustrezne 
zastopanosti osebja iz nacionalnih 
diplomatskih služb v ESZD možnost 
določiti, da se do 31. decembra 2011 
oziroma dokler osebje iz nacionalnih 
diplomatskih služb ne predstavlja tretjine 
vseh uslužbencev ESZD na ravni AD,
glede na to kaj od tega bo prej, pri 
zapolnitvi delovnih mest v funkcionalni 
skupini AD v primeru kandidatov z 
večinoma enakimi kvalifikacijami lahko 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic.

Obrazložitev

Eno leto bi moralo biti dovolj, da bodo v ESZD ustrezno zastopane nacionalne diplomatske 
službe. Odstopanje bi dejansko moralo prenehati še prej, če bo cilj dosežen pred 31. 
decembrom 2011. S predlogom spremembe želimo doseči hitrejše odpiranje delovnih mest v 
ESZD tudi za uradnike iz Evropskega parlamenta in drugih institucij.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izbrani kandidati iz nacionalnih 
diplomatskih služb, ki jih napotijo njihove 
države članice, se zaposlijo kot začasni 
uslužbenci, zato zanje veljajo enaki pogoji 
kot za uradnike. Izvedbene določbe, ki jih 
bo sprejela ESZD, morajo začasnim 

(9) Izbrani kandidati iz nacionalnih 
diplomatskih služb, ki jih napotijo njihove 
države članice, se zaposlijo po objektivnem 
in preglednem postopku in kot začasni 
uslužbenci, zato zanje veljajo enaki pogoji 
kot za uradnike. Izvedbene določbe, ki jih 
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uslužbencem zagotavljati karierne 
možnosti, ki ustrezajo kariernim 
možnostim uradnikov.

bo sprejela ESZD, morajo začasnim 
uslužbencem in uradnikom, zaposlenim v 
ESZD, zagotavljati enakovredno karierno 
napredovanje.

Obrazložitev

Prvi stavek ne potrebuje dodatne obrazložitve. Z drugim stavkom želimo doseči, da bi bile 
karierne možnosti enake za začasne uslužbence in uradnike, medtem ko bi bilo prvotno 
besedilo možno razumeti, kot da se osredotoča v glavnem na karierne možnosti za začasne 
uslužbence.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se izognili nepotrebnim 
omejitvam pri zaposlovanju uslužbencev iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD, je 
treba sprejeti posebna pravila o trajanju 
pogodb o zaposlitvi. Pravila o napotitvi,
dopustu iz osebnih razlogov in 
upokojitveni starosti za to posebno 
kategorijo začasnih uslužbencev je treba 
uskladiti s pravili, ki veljajo za uradnike.

(10) Da bi se izognili nepotrebnim 
omejitvam pri zaposlovanju uslužbencev iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD, je 
treba sprejeti posebna pravila o trajanju 
pogodb o zaposlitvi. Pravila o dopustu iz 
osebnih razlogov in upokojitveni starosti za 
to posebno kategorijo začasnih 
uslužbencev je treba uskladiti s pravili, ki 
veljajo za uradnike.

Obrazložitev

Uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih služb, ki so že napoteni v ESZD, ne bi smeli uživati 
pravic iz določb o napotitvi, ki veljajo za uradnike. Takšna „druga“ napotitev bi jim 
omogočala zaposlitev v drugih institucijah Unije, kar bi lahko pomenilo, da bi nova služba 
izgubila usposobljeno osebje, hkrati pa bi v institucije Unije vstopali ljudje, za katere ni veljal 
običajni izbirni postopek.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi zmanjšali upravno breme ESZD, 
mora disciplinski organ, ki deluje v okviru 

(12) Da bi zmanjšali upravno breme ESZD, 
mora disciplinski organ, ki deluje v okviru 
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Komisije, delovati tudi kot disciplinski 
organ za ESZD, razen če visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in podpredsednik 
Komisije ne odloči, da se ustanovi 
disciplinska komisija posebej za ESZD.

Komisije, delovati tudi kot disciplinski 
organ za ESZD.

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnemu organizacijskemu podvajanju in zagotovili usklajeno 
delovanje na podobnih področjih dela, naj bo disciplinski organ Komisije, kot to predlaga 
odbor uslužbencev, tudi disciplinski organ ESZD. Zato visoki predstavnik pri tem ne bi smel 
imeti posebne diskrecijske pravice. Vseeno predlagamo revizijsko klavzulo, s katero bi 
preverili, ali bi ESZD potrebovala lastna tovrstna organa.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na izkušnje, pridobljene od leta 
2004, ni razloga za ohranjanje obstoječe 
omejitve glede uporabe Priloge X h 
kadrovskim predpisom za pogodbene 
uslužbence. To zlasti pomeni, da morajo 
imeti pogodbeni uslužbenci možnost 
polnega sodelovanja v mobilnostnem 
postopku iz členov 2 in 3 Priloge X. V ta 
namen je treba določiti, da se pogodbeni 
uslužbenci, ki so zaposleni v delegacijah 
in za katere se uporablja člen 3a pogojev 
za zaposlitev drugih uslužbencev, lahko 
začasno dodelijo sedežu institucije.

črtano

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD takšne določbe niso potrebne, čeprav bi bilo prav, da 
se opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). 
Poleg tega so bili pogodbeni uslužbenci zaposleni prav posebej za delo v delegacijah.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi se olajšalo delo uslužbencev, ki 
pri opravljanju svojih nalog potujejo 
zunaj Evropske unije, je treba omogočiti 
izdajanje prepustnic, kadar je to v interesu 
službe, ta možnost pa bi morala zajemati 
tudi strokovne svetovalce.

črtano

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD taka določba ni potrebna, čeprav bi bilo prav, da se 
opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). Ni 
povsem razumljivo, zakaj naj bi se prepustnice izdajale širšemu krogu uslužbencev, ko pa jih 
trenutno prejmejo samo najvišji uslužbenci delegacij.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 23 se tretji odstavek nadomesti 
z naslednjim:
„Prepustnice, predvidene v Protokolu o 
posebnih pravicah in imunitetah, se izdajo 
vodjem enot, uradnikom iz razredov AD 
12 do AD 16, uradnikom, ki delajo zunaj 
ozemlja Evropske unije, in, če je to v 
interesu službe, drugim uradnikom.“. 

črtano

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD taka določba ni potrebna, čeprav bi bilo prav, da se 
opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). Ni 
povsem razumljivo, zakaj naj bi se prepustnice izdajale širšemu krogu uslužbencev, ko pa jih 
trenutno prejmejo samo najvišji uslužbenci delegacij.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 96 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi člani osebja so ne glede na status 
podrejeni vodji delegacije pri vseh njenih 
dejavnostih. Vodja delegacije odgovarja 
visokemu predstavniku pri splošnem 
upravljanju delovanja delegacije in 
zagotavljanju usklajenosti vseh dejavnosti 
Unije.
Kadar vodje delegacij delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, je za določanje, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje njihovih 
dolžnosti in pristojnosti v vlogi 
odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega 
prenosa kot pristojna institucija zadolžena 
Komisija.
Uradniki, ki delajo v delegaciji Unije, se 
pri izvajanju proračuna Unije ravnajo po 
navodilih vodje delegacije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – Člen 96 odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 11 se uradnik Komisije, 
ki dela v delegaciji Unije, ravna po 
navodilih vodje delegacije, zlasti glede 
organizacijskih in upravnih zadev ter, v 
skladu s pravnimi akti, sprejetimi na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, glede izvrševanja 
proračuna Unije.

Ne glede na člen 11 se uradnik Komisije, 
ki dela v delegaciji Unije, ravna po 
navodilih vodje delegacije, zlasti glede 
organizacijskih in upravnih zadev ter, v 
skladu s pravnimi akti, sprejetimi na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, glede izvrševanja 
proračuna Unije.

Uradnik ESZD, ki pri svojem delu opravlja 
naloge za Komisijo, se v zvezi s temi 

Uradnik ESZD, ki pri svojem delu opravlja 
naloge za Komisijo, se v zvezi s temi 
nalogami ravna po navodilih Komisije in je 
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nalogami ravna po navodilih Komisije. v celoti odgovoren vodji delegacije.

Obrazložitev

Izvrševanje proračuna EU bi moralo povsem jasno ostati v pristojnosti in odgovornosti 
Komisije in njenih uslužbencev, v skladu s členom 317 PDEU. Ne zdi se primerno, da bi 
določili, naj vodja delegacije (ESZD) daje tovrstna navodila. Vseeno pa bi morali biti visoki 
predstavnik/podpredsednik in vodje delegacij o navodilih obveščeni.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Prav je, da se „izjemni primeri“ za premestitev uslužbenca ESZD v interesu službe 
natančneje opredelijo in se tako prepreči možnost arbitrarnih imenovanj ter se zagotovi 
preglednost.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 

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

ESZD obravnava prijave uradnikov Sveta, 
Komisije in ESZD, začasnih uslužbencev, 
za katere se uporablja člen 2(e) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev, in osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb držav 
članic, pri čemer ne daje prednosti nobeni 
od teh kategorij kandidatov. Ob 
imenovanju uslužbencev v ESZD se 
upošteva cilj ustrezne geografske 
zastopanosti in uravnotežene zastopanosti 
spolov na vseh hierarhičnih in 
organizacijskih ravneh in pri vseh 
skupinah uslužbencev.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na določbe drugega in tretjega 
odstavka člena 4, člena 7(1), drugega 
odstavka člena 27 in točk (a), (b) in (c) 
člena 29(1) kadrovskih predpisov se do 31. 
decembra 2020 prosta delovna mesta 
zapolnijo z imenovanjem državljanov iz 
nezadostno zastopanih držav, in sicer v 
skladu z okvirnimi cilji zaposlovanja,
določenimi s Kinnockovo referenčno 
vrednostjo[1]. Imenovanja se opravijo za 
vse ravni funkcionalne skupine AD, in 
sicer po izvedbi notranjih in zunanjih 
natečajev na podlagi kvalifikacij in testov, 
ki se organizirajo, kot je opredeljeno v 
Prilogi III kadrovskih predpisov.
[1] Sporočilo g. KINNOCKA 
C(2003)436/4
KRV (Kinnockova referenčna vrednost) –
ustrezni okvirni cilji za zaposlovanje po 
državah članicah, ki predstavljajo 
povprečje relativne vrednosti treh meril 
(izraženo v obliki odstotka): 1. število 
prebivalcev, 2. število sedežev v EP, 3. 
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ponderirani glasovi v Svetu

Obrazložitev

Kot je navedeno v točki 7b zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta, bi morali imeti za 
odpravo geografske neuravnoteženosti podoben sistem, kot je tisti, ki je bil uveden z Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 401/2004.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 99 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Disciplinska komisija Komisije je tudi 
disciplinska komisija ESZD, razen če se 
visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije odloči ustanoviti 
disciplinsko komisijo za ESZD.

1. Disciplinska komisija Komisije je tudi 
disciplinska komisija ESZD.

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnemu organizacijskemu podvajanju in zagotovili usklajeno 
delovanje na podobnih področjih dela, naj bo disciplinski organ Komisije, kot to predlaga 
odbor uslužbencev, tudi disciplinski organ ESZD. Zato visoki predstavnik pri tem ne bi smel 
imeti posebne diskrecijske pravice. Vseeno predlagamo revizijsko klavzulo, s katero bi 
preverili, ali bi ESZD potrebovala lastna tovrstna organa.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V prvem odstavku člena 3a se doda 
naslednji pododstavek:
„Uslužbenec, ki poln ali krajši delovni čas 

črtano
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opravlja dela v delegacijah Unije, je lahko 
začasno razporejen na sedež institucije po 
mobilnostnem postopku iz členov 2 in 3 
Priloge X h kadrovskim predpisom.“.

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD takšne določbe niso potrebne, čeprav bi bilo prav, da 
se opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). 
Poleg tega so bili pogodbeni uslužbenci zaposleni prav posebej za delo v delegacijah.

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 3b se drugi odstavek nadomesti 
z naslednjim:
„Razen v primerih iz drugega 
pododstavka člena 3a(1) je zaposlovanje 
pogodbenih uslužbencev za pomožne 
naloge izključeno, kadar se uporablja člen 
3a.“.

črtano

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD takšne določbe niso potrebne, čeprav bi bilo prav, da 
se opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). 
Poleg tega so bili pogodbeni uslužbenci zaposleni prav posebej za delo v delegacijah.

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaposlijo se lahko za največ štiri leta. 
Pogodbe se lahko obnovijo več kot enkrat 
in vsakič za največ štiri leta. Obnovitev se 

2. Zaposlijo se lahko za največ štiri leta. 
Pogodbe se lahko obnovijo več kot enkrat 
za največ štiri leta. Zaposlitev skupaj ne bi 
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odobri le, če je napotitev iz nacionalne 
diplomatske službe podaljšana za obdobje 
obnovitve.

smela trajati več kot osem let. Vendar se 
ob izteku osmih let v izjemnih okoliščinah 
in v interesu službe pogodba lahko 
podaljša še za največ dve leti. Obnovitev 
se odobri le, če je napotitev iz nacionalne 
diplomatske službe podaljšana za obdobje 
obnovitve.

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo predlog Komisije uskladiti z dogovorom, doseženim v 
Madridu.

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Smiselno se uporabljajo členi 37, 38 in 
39 kadrovskih predpisov. Napotitev ne 
sme trajati dlje od pogodbe.

črtano

Obrazložitev

Uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih služb, ki so že napoteni v ESZD, ne bi smeli uživati 
pravic iz določb o napotitvi, ki veljajo za uradnike. Takšna „druga“ napotitev bi jim 
omogočala zaposlitev v drugih institucijah Unije, kar bi lahko pomenilo, da bi nova služba 
izgubila usposobljeno osebje, hkrati pa bi v institucije Unije vstopali ljudje, ne da bi zanje 
veljal običajni izbirni postopek.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 12
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Člen 118 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 118

črtano
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Za pogodbene uslužbence, ki delajo v 
tretji državi, se smiselno uporablja Priloga 
X h kadrovskim predpisom. Vendar pa se 
člen 21 navedene priloge uporablja samo, 
če je pogodba sklenjena za najmanj eno 
leto.“.

Obrazložitev

Za samo ustanovitev in delovanje ESZD takšne določbe niso potrebne, čeprav bi bilo prav, da 
se opredeli področje uporabe predloga Komisije (glej obrazložitveni memorandum Komisije). 
To bi pomenilo dodatne izdatke in negativno vplivalo na proračunska sredstva, ki so 
zagotovljena pod postavko 5 večletnega finančnega okvira, in to v času, ko so za izvajanje 
Lizbonske pogodbe potrebna dodatna sredstva.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o njenem izvajanju, s posebnim 
poudarkom na ustrezni zastopanosti obeh 
spolov in geografski uravnoteženosti v 
ESZD, ter o izvajanju in finančnih 
posledicah določb, ki vplivajo na 
proračun, zlasti o uporabi Priloge X za 
uslužbence na starševskem dopustu. V 
poročilu poda tudi oceno tega, ali bi bilo 
primerno, da ima ESZD svoj odbor 
uslužbencev in svojo disciplinsko 
komisijo.

Obrazložitev
S klavzulo o pregledu bi se povečala preglednost kadrovske politike službe, ponujena pa bi 
bila tudi priložnost za pregled stanja v službi glede ustrezne zastopanosti obeh spolov in 
geografske uravnoteženosti, mogoča pa bila še ocena tega, ali ESZD potrebuje svoj odbor 
uslužbencev in svojo disciplinsko komisijo.
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