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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pritaria Teisės reikalų komiteto pranešimo projekte siūlomiems 
pakeitimams, visų pirma tiems, kuriais siekiama užtikrinti, kad EIVT darbuotojų priėmimas į 
darbą ir toliau būtų grindžiamas objektyviomis ir skaidriomis pareigūnų tarnybos nuostatuose 
ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nustatytomis procedūromis. 

Be to, Komisijos pasiūlymas pagerinamas pagrindinio pranešėjo siūlomais pakeitimais, 
kuriuose pateikiamos tos nuostatos dėl EIVT darbuotojų, kurios įtrauktos į birželio mėn. 
Madride pasiektą politinį susitarimą dėl EIVT, visų pirma nuostatos dėl lyčių pusiausvyros ir 
geografinės teritorijos atstovavimo ir nuostatos dėl darbuotojų iš ES institucijų ir nacionalinių 
diplomatinių tarnybų skaičių pusiausvyros. Šiems pakeitimams reikia pritarti, taip pat ir 
pakeitimams, kuriais siekiama leisti Parlamento ir kitų institucijų pareigūnams užimti EIVT 
pareigybes nuo 2012 m. sausio 1 d.

Pranešėjas nustatė du atvejus – abu svarbūs Sąjungos vystymosi politikai – kuriais, jo 
nuomone, birželio 21 d. Madride institucijų pasiektas politinis susitarimas nepakankamai 
aiškiai atsispindi Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma EIVT struktūra ir veikimas, projekto 
tekste ir kuriais reglamente, kuriuo iš dalies keičiami pareigūnų tarnybos nuostatai, reikėtų 
pateikti reikalingą paaiškinimą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Apibrėžtis

Šiame reglamente vartojamas šis 
apibrėžimas:
 „diplomatinė tarnyba“ – bet kuri 
valstybės narės tarnyba, sprendžianti bet 
kurių šios valstybės narės užsienio 
veiksmų, susijusių su Europos išorės
veiksmų tarnybos (EIVT) veikla, įskaitant 
saugumo ir gynybos, vystymosi, aplinkos 
apsaugos ir kitų sričių politiką, aspektų
klausimus.
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Pagrindimas

Darbo grupėse EIVT klausimais susitarta dėl to, kad valstybių narių pareigūnams, 
dirbantiems gynybos, vystymosi, aplinkos apsaugos ir bet kurioje kitoje su EIVT kompetencija 
susijusioje politikos srityje, turėtų būti sudarytos galimybės dirbti šioje tarnyboje. Kadangi 
daugelyje valstybių narių pareigūnai, dirbantys kitose išorės veiksmų srityse, nepriklauso 
diplomatinėms tarnyboms, būtina papildyti diplomatinės tarnybos apibrėžties taikymo sritį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši nuostata visų pirma taikoma 2010 m. 
liepos 26 d. Tarybos sprendimo 
2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos 
išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas1, 9 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims (dėl 
išorės veiksmų priemonių ir 
programavimo).
________________________________
1 OL L 201, 2010 08 03, p. 30.

Pagrindimas

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for 
preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 
9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) 
shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under 
the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) 
and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High 
Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions 
from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body 
or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall 
take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore 
absolutely necessary.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas
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