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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
predložené v návrhu správy Výboru pre právne veci, a najmä pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy, ktoré majú zabezpečiť, aby prijímanie pracovníkov do Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) naďalej prebiehalo na základe objektívnych a transparentných 
postupov, ktoré sú stanovené v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania ostatných 
zamestnancov.

Navyše návrh Komisie je kvalitnejší vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré 
predložil hlavný spravodajca a ktorými sa zavádzajú ustanovenia pre zamestnancov ESVČ, 
ktoré boli zahrnuté do politickej dohody o ESVČ dosiahnutej v júni v Madride, pričom ide 
najmä o návrhy týkajúce sa rodovej a geografickej rovnováhy a rovnováhy medzi 
zamestnancami pochádzajúcimi z inštitúcií EÚ a z národných diplomatických služieb. Tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané 
na otvorenie pracovných miest v ESVČ pre úradníkov z Parlamentu a ostatných inštitúcií 
do 1. januára 2012 si zasluhujú podporu.

Spravodajca stanovil dva prípady, oba dôležité z hľadiska rozvojovej politiky Únie, 
pri ktorých sa domnieva, že politická dohoda, ktorú inštitúcie dosiahli 21. júna v Madride, 
nebola dostatočne jasne zohľadnená v texte návrhu rozhodnutia Rady o organizácii 
o fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, a že nariadenie, ktorým sa mení 
a dopĺňa služobný poriadok, by malo priniesť potrebné objasnenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok -1
Vymedzenie pojmu

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmu:
„diplomatická služba“ je každá služba 
členského štátu, ktorá sa zaoberá 
akýmkoľvek aspektom vonkajšej činnosti 
tohto členského štátu týkajúcim sa 
Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť(ESVČ) vrátane jeho obrannej 
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a bezpečnostnej, rozvojovej 
a environmentálnej politiky, ako aj 
ďalších politík.

Odôvodnenie

Pracovné skupiny pre ESVČ sa dohodli, že úradníci členských štátov, ktorí pracujú v oblasti 
obrany, rozvoja, životného prostredia a v akýchkoľvek ďalších oblastiach politík patriacich 
do pôsobnosti ESVČ, by mali dostať možnosť pracovať v tejto službe. Keďže v mnohých 
členských štátoch nie sú úradníci, ktorí pracujú v iných oblastiach vonkajšej činnosti, stále 
zahrnutí do „diplomatickej služby“, je nevyhnutné rozšíriť rozsah pôsobnosti „diplomatickej 
služby“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev
Názov VIIIa – článok 96 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä 
na článok 9 odseky 3, 4 a 5 (týkajúce sa 
nástrojov vonkajších činností 
a programovania) rozhodnutia Rady 
2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii 
a fungovaní Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť1.
________________________________
1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

Odôvodnenie

Článok 9 ods. 3 rozhodnutia Rady uvádza, že ESVČ „zodpovedá“ za prípravu rozhodnutí 
Komisie v rámci prvých troch fáz programovacieho cyklu. V článku 9 odsekoch 4 a 5 sa 
uvádza, že pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond, Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
a Nástroj európskeho susedstva a partnerstva „všetky návrhy (...) spoločne vypracúvajú 
príslušné útvary ESVČ a Komisie pod vedením komisára zodpovedného za rozvojovú 
politiku“. Článok 1 ods. 3 a článok 6 ods. 4 však vymedzujú, že „ESVČ podlieha právomoci 
vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ a „personál ESVČ 
nevyžaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády, orgánu, organizácie ani osoby mimo 
ESVČ ani od žiadneho iného orgánu alebo osoby ako od vysokého predstaviteľa“. Je preto 
nevyhnutné výslovne objasniť, že ESVČ pri uplatňovaní článku 9 dostáva pokyny 
od príslušných komisárov.
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