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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel podporuje pozměňovací návrhy obsažené v návrhu zprávy Výboru pro právní 
záležitosti, zejména pozměňovací návrhy, jež mají zajistit, aby bylo přijímání zaměstnanců do 
ESVČ i nadále založeno na objektivních a transparentních postupech v souladu se služebním 
řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců. 

Kromě toho je návrh Komise zlepšen pozměňovacími návrhy předloženými hlavním 
zpravodajem, které zavádějí ustanovení pro zaměstnance ESVČ, jež byla zahrnuta do 
politické dohody dosažené ohledně této služby v červnu v Madridu, zejména ustanovení 
o vyváženém zastoupení mužů a žen a zeměpisném zastoupení a o poměru mezi zaměstnanci 
pocházejícími z orgánů EU a zaměstnanci z vnitrostátních diplomatických služeb. Tyto 
pozměňovací návrhy si zasluhují podporu stejně jako pozměňovací návrhy zaměřené na 
otevření míst v ESVČ pro úředníky Parlamentu a jiných orgánů od 1. ledna 2012.

Navrhovatel si povšiml dvou případů – oba jsou důležité pro rozvojovou politiku Unie –
u nichž má pocit, že politická dohoda dosažená orgány dne 21. června v Madridu se 
dostatečně jasně neodrazila ve znění návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování ESVČ, 
a u nichž by nařízení, jímž se mění služební řád, mělo poskytnout nezbytné objasnění.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Definice

Pro účely tohoto nařízení se
„diplomatickou službou“ rozumí všechny 
služby členského státu, které se zabývají 
jakýmkoli aspektem jeho vnější činnosti 
týkající se Evropské služby pro vnější 
činnost, včetně jeho obrany a bezpečnosti, 
rozvojové politiky, politiky životního 
prostředí a jiných politik.

Odůvodnění

V pracovních skupinách pro ESVČ došlo k dohodě, že se úředníkům členských států, kteří 
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pracují v oblasti obrany, rozvoje, životního prostředí nebo v jakékoli jiné oblasti, která spadá 
do oblasti působnosti ESVČ, umožní pracovat v dané službě. Vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech úředníci pracující v jiných oblastech vnější činnosti působí mimo své 
„diplomatické služby“, je nutné rozšířit pojem „diplomatické služby“.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ustanovení se bude vztahovat 
zejména na čl. 9 odst. 3, 4 a 5 (týkající se 
nástrojů vnější činnosti a programování) 
rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. 
července 2010 o organizaci a fungování 
Evropské služby pro vnější činnost1.
________________________________
1 Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.

Odůvodnění

Čl. 9 odst. 3 rozhodnutí Rady uvádí, že ESVČ „odpovídá“ za přípravu rozhodnutí Komise 
o prvních třech fázích cyklu programování. Čl. 9 odst. 4 a 5 uvádějí, že pokud jde o Evropský 
rozvojový fond, nástroj pro rozvojovou spolupráci a evropský nástroj sousedství a partnerství 
„veškeré návrhy (...) připraví společně příslušné útvary ESVČ a Komise pod vedením 
komisaře příslušného pro rozvojovou politiku.“ Čl. 1 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 však určují, že 
„ESVČ vede vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“ a že 
„zaměstnanci ESVČ (...) nesmějí vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády, orgánu, 
organizace nebo osoby mimo ESVČ ani od jiného subjektu nebo osoby, než je vysoký 
představitel.“ Výslovné objasnění, že při uplatňování článku 9 ESVČ přijímá pokyny od 
příslušného komisaře je tedy naprosto nezbytné.
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