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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Měla by být zaručena loajalita 
a nezávislost všech zaměstnanců ESVČ, 
a to bez ohledu na to, zda jde o úředníky 
EU nebo dočasné zaměstnance. Všichni 
zaměstnanci by měli mít právo na rovné 
zacházení, disponovat stejnými právy 
a plnit stejné povinnosti.
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Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředseda Komise přijímá 
pravidla, která odpovídají pravidlům 
stanoveným v rozhodnutí Komise 
C(2008)6866 ze dne 12. listopadu 2008, 
kterým se stanoví pravidla pro přidělování 
a odborné stáže národních odborníků 
v rámci útvarů Komise, a v rozhodnutí 
Rady 2007/829/EC1, v rámci nichž jsou 
vyslaní národní odborníci k dispozici 
ESVČ pro účely poskytování svých 
odborných znalostí a zkušeností. Tato 
pravidla by zejména měla stanovovat, 
že vyslaný národní odborník bude plnit 
své povinnosti a konat výlučně v souladu 
se zájmy Unie, přičemž při vykonávání 
svých úkolů nesmí přijímat žádné pokyny 
ze strany svého zaměstnavatele či vlády 
členského státu.
__________
1 Rozhodnutí Rady 2007/829/ES ze dne 5. prosince 
2007 o pravidlech pro národní odborníky 
a vojenský personál vyslané ke generálnímu 
sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí 
2003/479/ES (Úř. věst. L 327, 13.12.2007, s. 10).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci pružného řešení specifických 
situací (např. vznikne-li naléhavá potřeba 
zaplnit určitou pozici nebo převést 
v budoucnu plnění podpůrných úkolů z 
Rady či Komise do ESVČ) by mělo být 
za výjimečných okolností umožněno 

(7) V rámci pružného řešení specifických 
situací (např. vznikne-li naléhavá potřeba 
zaplnit určitou pozici nebo převést 
v budoucnu plnění podpůrných úkolů 
z Rady či Komise do ESVČ) by mělo být 
za řádně odůvodněných výjimečných 



AD\832423CS.doc 5/9 PE443.042v02-00

CS

přeřazení úředníků ve služebním zájmu, 
resp. bez předchozího výběrového řízení 
na volné pracovní místo, z Rady či Komise 
do Evropské služby pro vnější činnost. 
Přeřazení úředníků ve služebním zájmu by 
pak mělo být stejným způsobem možné 
i z Evropské služby pro vnější činnost 
do Rady nebo Komise.

okolností umožněno přeřazení úředníků 
ve služebním zájmu, resp. bez předchozího 
výběrového řízení na volné pracovní místo, 
z Rady či Komise do Evropské služby 
pro vnější činnost. Přeřazení úředníků 
ve služebním zájmu by pak mělo být 
stejným způsobem možné i z Evropské 
služby pro vnější činnost do Rady nebo 
Komise.

Odůvodnění

Aby se zabránilo svévolným jmenováním, je patrně nezbytné řádně odůvodnit tento druh 
přeřazení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

S cílem zabránit zbytečnému zdvojování by disciplinární orgán zřízený při Komisi měl 
zároveň sloužit jako disciplinární komise pro ESVČ.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIII a – čl. 95 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 95 a
Postupy výběrových řízení pro nábor 
personálu ESVČ musí probíhat 
transparentním způsobem na základě 
dovedností a odbornosti potřebných 
pro vykonávání úkolů v rámci ESVČ 
s cílem zajistit služby personálu s nejvyšší 
úrovní způsobilosti, výkonnosti 
a bezúhonnosti a zároveň zajistit 
odpovídající regionální a zeměpisnou 
rovnováhu a vyvážené zastoupení žen 
a mužů v ESVČ. Mezi zaměstnanci ESVČ 
by měli být účelně zastoupeni státní
příslušníci všech členských států.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIII a – čl. 98 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 98 a
Bez ohledu na ustanovení finančního 
nařízení nesmí úředník ani dočasný 
zaměstnanec ESVČ za žádných okolností 
obdržet žádné platby, dodatečné finanční 
prostředky anebo jiné příspěvky 
jakéhokoli druhu z jakýchkoli zdrojů 
mimo ESVČ.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Hlava VIII a – čl. 98 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 98 b
Všichni zaměstnanci ESVČ budou 
dodržovat a uplatňovat Kodex 
profesionálního chování, jenž má 
vypracovat vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku / místopředseda Komise.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Hlava VIII a – čl. 99 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. ESVČ bude využívat disciplinárního 
orgánu zřízeného při Komisi.

Odůvodnění

S cílem zabránit zbytečnému zdvojování by disciplinární orgán zřízený při Komisi měl 
zároveň sloužit jako disciplinární komise pro ESVČ.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIII a – čl. 99 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 99 a
Jednotliví úředníci a zaměstnanci ESVČ 
co nejúžeji spolupracují s Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům, který má 
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ve vztahu k ESVČ v oblasti boje proti 
podvodům výlučnou pravomoc.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie
Čl. 50 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za své jednání ve funkci dočasných 
zaměstnanců v rámci ESVČ nesou podle 
článku 66 finančního nařízení 
odpovědnost i po návratu ke svým 
vnitrostátním diplomatickým službám.
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