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Изменение 31
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 27 от 
Договора за Европейския съюз, 
Върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност се подпомага 
от Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД). Тази служба трябва да 
работи в сътрудничество с 
дипломатическите служби на 
държавите-членки и да включва 
длъжностни лица от съответните 
служби на Генералния секретариат на 
Съвета и на Комисията, както и 
персонал, командирован от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки.

(1) В съответствие с член 27 от 
Договора за Европейския съюз, 
върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност се подпомага 
от Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД). Тази служба трябва да 
работи в сътрудничество с 
дипломатическите служби на 
държавите-членки и да включва 
длъжностни лица от съответните 
служби на Генералния секретариат на 
Съвета и на Комисията, както и 
персонал, командирован от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки. За целите на 
настоящия регламент понятието 
„персонал от националните 
дипломатически служби“ следва да 
включва също така персонала от 
други държавни служби, който 
националната дипломатическа 
служба възнамерява да командирова 
или е командировала в ЕСВД.

Or. en

Изменение 32
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се вземат предвид (7) С цел да се вземат предвид 
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специфичните ситуации по гъвкав 
начин (напр. при спешна необходимост 
да се запълни длъжност или бъдещо 
прехвърляне на помощни дейности от 
Съвета или Комисията към ЕСВД), 
прехвърлянето на длъжностни лица от 
Съвета или Комисията към ЕСВД в 
интерес на службата, т.е. без 
предварително публикуване на 
свободната длъжност, в изключителни 
случаи също следва да бъде възможно. 
По същия начин следва да бъде 
възможно да се прехвърлят в интерес на 
службата длъжностни лица от ЕСВД 
към Съвета или Комисията.

специфичните ситуации по гъвкав 
начин (напр. при спешна необходимост 
да се запълни длъжност или бъдещо 
прехвърляне на помощни дейности от 
Съвета или Комисията към ЕСВД), 
прехвърлянето на длъжностни лица от 
Съвета или Комисията към ЕСВД в 
интерес на службата, т.е. без 
предварително публикуване на 
свободната длъжност, в надлежно 
обосновани изключителни случаи също 
следва да бъде възможно. По същия 
начин следва да бъде възможно да се 
прехвърлят в интерес на службата 
длъжностни лица от ЕСВД към Съвета 
или Комисията.

Or. en

Изменение 33
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Необходимо е да се гарантира, че 
персонал от националните 
дипломатически служби, кандидати от 
Съвета и Комисията, както и вътрешни 
кандидати могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД на равни начала. 
Най-късно от 1 юли 2013 г. това следва 
да важи и за длъжностни лица от други 
институции. Въпреки това, с цел да се 
гарантира подходящо представяне в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, Върховният 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията следва да има право да реши, 
че за постове от функционална група 
AD, до 30 юни 2013 г. може да бъде 
даван приоритет на кандидати от 

(8) Необходимо е да се гарантира, че 
персонал от националните 
дипломатически служби, кандидати от 
Съвета и Комисията, както и вътрешни 
кандидати могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД на равни начала,
като същевременно се осигурява 
подходящо географско 
представителство. Най-късно от 1 
юли 2013 г. това следва да важи и за 
длъжностни лица от други институции. 
Въпреки това, с цел да се гарантира 
подходящо представяне в ЕСВД на 
персонал от националните 
дипломатически служби, Върховният 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията следва да има право да реши, 
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националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации.

че за постове от функционална група 
AD, до 30 юни 2013 г. може да бъде 
даван приоритет на кандидати от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации, 
като се отчита необходимостта от 
подходящо географско 
представителство.

Or. pl

Изменение 34
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Избраните кандидати от национални 
дипломатически служби, които са 
командировани от своите държави-
членки, следва да бъдат назначавани 
като срочно наети служители и по този 
начин да бъдат поставени на равни 
начала с длъжностните лица. 
Изпълнителните разпоредби, които ще 
се приемат от ЕСВД, следва да 
гарантират перспективи за развитие на 
кариерата за срочно наетите служители, 
които са еднакви с тези за 
длъжностните лица.

(9) Избраните кандидати от национални 
дипломатически служби, които са 
командировани от своите държави-
членки, следва да бъдат назначавани 
като срочно наети служители и по този 
начин да бъдат поставени на равни 
начала с длъжностните лица. 
Изпълнителните разпоредби, които ще 
се приемат от ЕСВД, следва да 
гарантират еднакви перспективи за 
развитие на кариерата за срочно наетите 
служители и за длъжностните лица

Or. en
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Изменение 35
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Назначаването в ЕСВД следва да 
се основава на заслуги, като 
същевременно се осигурява подходящ 
географски баланс и балансирано 
представителство на жените и 
мъжете. Персоналът на ЕСВД следва 
да включва подходящо присъствие на 
граждани от всички държави-членки.

Or. en

Изменение 36
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Думите „гражданин на държава-
членка на Общностите“ се замества с 
„гражданин на Съюза“.

Or. en

Изменение 37
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 a (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Член 38 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В член 38, буква е) се заменя със 
следното:
„е) командированото длъжностно 
лице запазва длъжността си [...]; по 
време на командироването 
длъжностното лице се повишава в 
по-висока стъпка и [...] в по-висока 
степен в съответствие с решенията, 
взети съгласно член 15, параграф 1, 
алинея 2 от Условията за работа на 
другите служители на Общностите.“

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на текста не създава достатъчно правна сигурност по 
отношение на повишенията в стъпка и в степен по време на командироването. 
Командированото длъжностно лице се нуждае от правна сигурност по отношение на 
своята длъжност след завръщането си в службата на произход, поради което 
повишенията в стъпка и в степен по време на командироването в съответствие с 
приложимите разпоредби трябва да бъдат гарантирани.

Изменение 38
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 б (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Член 39 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. В член 39, буква е) се заменя със 
следното:
„е) при приключване на 
командироването длъжностното лице 
задължително се възстановява на 
първата свободна длъжност в 
неговата функционална група, 
съответстваща на реалната му 
степен, при условие че отговаря на 
изискванията за заемане на 
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въпросната длъжност. В случай че 
длъжностното лице откаже 
предложената му длъжност, то 
запазва правото си на възстановяване 
при последващо освобождаване на 
длъжност, съответстваща на степента 
му, в неговата функционална група 
при спазване на посоченото по-горе 
условие; ако лицето повторно откаже, 
то може да бъде подложено на 
процедурата за задължителна оставка 
след консултации със съвместната 
комисия. До ефективното му 
възстановяване на длъжност лицето 
продължава да бъде командировано, 
но без да получава заплата.“

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на текста не създава достатъчно правна сигурност по 
отношение на повишенията в стъпка и в степен по време на командироването. 
Командированото длъжностно лице се нуждае от правна сигурност по отношение на 
своята длъжност след завръщането си в службата на произход, поради което 
повишенията в стъпка и в степен по време на командироването в съответствие с 
приложимите разпоредби трябва да бъдат гарантирани.

Изменение 39
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 a (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Приложение VII – член 13 -a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. В приложение VII се добавя 
следният член:

Член 13 -а
1. Чрез дерогация от членове 11–13 
членовете на персонала на 
Европейския парламент, 
командировани на едно от трите 
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работни места на посочената 
институция, могат да изберат да не 
представят оправдателни 
документи. В този случай се изплаща 
фиксирана сума в размер на 60% от 
максималния размер, определен за 
съответната страна, за всяка нощ, 
която им е разрешено да проведат на 
мястото на командироването. 
Възможно е плащането на аванс за 
командировъчни разноски. 
При никакви обстоятелства не е 
възможно плащането на посочената 
фиксирана сума за нощите преди 
започването и след завършването на 
работата по време на 
командировката.
За един и същ период на служебно 
пътуване командированите членове 
на персонала не могат в никакъв 
случай да комбинират възстановяване 
на разноски за настаняване въз основа 
на фиксирана сума с възстановяване 
въз основа на оправдателни 
документи. Ако в декларацията за 
командировъчни разноски не е посочен 
ясно избраният метод, 
командировъчните разноски се 
уреждат въз основа на оправдателни 
документи.
2. Членовете на персонала на 
Европейския парламент, които са на 
служебно пътуване в Страсбург по 
време на месечните сесии, могат, въз 
основа на искане, включено в 
декларацията за командировъчни 
разноски, да поискат изплащането на 
надбавка за изминат километър за 
пътуване между град Страсбург и 
мястото на своето настаняване.
Посочената надбавка за изминат 
километър се изплаща, ако:
– командированите членове на 
персонала представят заплатена 
хотелска сметка;
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– разстоянието между град 
Страсбург и мястото на тяхното 
настаняване е достатъчно голямо.
Общата сума, възстановена във 
връзка с хотелската сметка и 
надбавката за изминат километър, не 
може да превишава максималната 
сума за град Страсбург.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се добавят специални разпоредби към Правилника за длъжностните 
лица, за да се вземат предвид особените потребности на Европейския парламент, 
чийто персонал трябва да пътува редовно в командировки между работните места 
на институцията.

Изменение 40
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 б (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Приложение VII – член 13 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. Член 13а от приложение VII се 
заменя със следното:

,,Член 13a
Подробните правила по прилагането 
на членове 11, 12, 13 и 13 -а от 
настоящото приложение се определят 
от различните институции съгласно 
общите разпоредби по прилагането.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се добавят специални разпоредби към Правилника за длъжностните 
лица, за да се вземат предвид особените потребности на Европейския парламент, 
чийто персонал трябва да пътува редовно в командировки между работните места 
на институцията.
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Изменение 41
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 в (нова)
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Приложение VIII – член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9в. Член 9, параграф 2 от приложение 
VIII се заменя със следното:
„2. Органът по назначаването може 
да реши, в интерес на службата и въз 
основа на обективни критерии и 
прозрачни процедури, предвидени в 
общите разпоредби за изпълнение, да 
не прилага споменатото намаление по 
отношение на съответните 
длъжностни лица. Общият брой на 
длъжностните лица [...], които се 
пенсионират, без пенсията им да бъде 
намалена, за една година не може да 
надвишава 10% от броя на 
длъжностните лица във всички 
институции, които са се 
пенсионирали през предходната 
година. Годишният процент може да 
варира от 8% до 12%, при общо 
ограничение от 20% за две години, и 
спазване на принципа на бюджетния 
неутралитет. Преди да изтекат пет 
години Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на прилагането на 
тази мярка. Ако е необходимо, 
Комисията внася предложение по 
член 336 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, според което след пет години 
максималният процент следва да бъде 
фиксиран между 5% и 10% за всички 
длъжностни лица от всички 
институции, които са се 
пенсионирали през предходната 
година. Настоящата разпоредба не 
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засяга член 39 от Условията за 
работа на другите служители на 
Общностите.“

Or. en

Обосновка

Изменението въвежда необходимо пояснение на разпоредбите относно ранното 
пенсиониране.

Изменение 42
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от това, по отношение на 
ръководителите на делегации, 
правомощията, засягащи назначения, се 
упражняват въз основа на списък с 
кандидати, който Комисията е одобрила 
в рамките на правомощията, 
предоставени й от Договорите. Това се 
прилага mutatis mutandis и към 
прехвърляния в интерес на службата.

2. Независимо от това, по отношение на 
ръководителите на делегации, 
правомощията, засягащи назначения, се 
упражняват чрез използване на 
всеобхватна процедура на подбор, 
базираща се на заслуги и осигуряваща 
подходящ географски баланс и 
балансирано представителство на 
мъжете и жените, въз основа на 
списък с кандидати, който Комисията е 
одобрила в рамките на правомощията, 
предоставени й от Договорите. Това се 
прилага mutatis mutandis и към 
прехвърляния в интерес на службата.

Or. en
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Изменение 43
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условията, предвидени в член 7, 
параграф 1 и независимо от членове 4 и 
29, органите по назначаването на 
съответните институции в 
изключителни случаи могат, като 
действат при общо съгласие и 
единствено в интерес на службата и 
след изслушване на въпросното
длъжностно лице, да прехвърлят това 
длъжностно лице от Съвета или 
Комисията към ЕСВД, без да 
уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.

При условията, предвидени в член 7, 
параграф 1, независимо от членове 4 и 
29 и за срок от една година от 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение 
на Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности и 
Условията за работа на другите 
служители на Общностите, органите 
по назначаването на съответните 
институции по силата на надлежно 
обосновано решение и в надлежно 
обосновани изключителни случаи 
могат, като действат при общо съгласие 
и единствено в интерес на службата и 
след изслушване на въпросното 
длъжностно лице, да прехвърлят това 
длъжностно лице от Съвета или 
Комисията към ЕСВД, без да 
уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.

Or. en

Изменение 44
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 98 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

От датата, определена от Върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията, но не по-късно от 1 юли 
2013 г. органът по назначаването също 
така разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
други институции, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории.

От датата, определена от Върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията, но не по-късно от 1 юли 
2013 г. органът по назначаването също 
така разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
други институции, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории. 
За целите на настоящия Правилник 
за длъжностните лица понятието 
„персонал от националните 
дипломатически служби“ включва 
също така персонала от други 
държавни служби, който 
националната дипломатическа 
служба възнамерява да командирова 
или е командировала в ЕСВД.

Or. en

Изменение 45
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 98 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
Съвета или Комисията органът по 
назначаването разглежда заявления за 
кандидатстване от вътрешни кандидати 
и от длъжностни лица от ЕСВД, които 
са били длъжностни лица на 
съответната институция до 
превръщането им в длъжностни лица на 
ЕСВД, без да дава приоритет на някоя 

2. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
Съвета или Комисията органът по 
назначаването разглежда заявления за 
кандидатстване от вътрешни кандидати 
и от длъжностни лица от ЕСВД, които 
са били длъжностни лица на 
съответната институция до 
превръщането им в длъжностни лица на 
ЕСВД, без да дава приоритет на някоя 
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от тези категории. от тези категории. В съответствие с 
член 27 от Правилника за 
длъжностните лица и с алинея първа 
от член 12, параграф 1 от Условията 
за работа на другите служители 
набирането на персонал цели да 
осигури на институцията услугите 
на длъжностни лица и срочно наети 
служители със способности, 
ефикасност и почтеност, 
отговарящи на най-високите 
стандарти, наети на възможно най-
широка географска основа измежду 
гражданите на държавите-членки, 
като същевременно се гарантира 
балансирано представителство на 
жените и мъжете. Това задължение 
се прилага за ЕСВД като цяло и за 
различните й съставни части на 
персонала, включително за срочно 
наетите служители, посочени в член 
2, буква д) от Условията за работа на 
другите служители.

Or. en

Изменение 46
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности 
Дял VIIIa – член 98 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) С цел да се гарантира подходящ 
географски баланс и балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в ЕСВД, на кандидатите от 
по-слабо представените държави-
членки и по-слабо представения пол 
може да се даде приоритет, при 
условие че те имат съществено 
сходни квалификации.
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Or. pl

Изменение 47
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 99 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 99a
Преди да встъпят в длъжност и, ако 
е уместно, след това, всички членове 
на персонала на ЕСВД във 
функционална група AD получават 
общо обучение. За тази цел се създава 
Европейска академия по дипломация. 
Академията ще си сътрудничи тясно 
със съответните органи в 
държавите-членки и с Европейския 
колеж по сигурност и отбрана, като 
интегрира последния след изтичане 
на преходен период. Предоставяното 
от нея обучение ще се основава на
уеднаквени и хармонизирани учебни 
програми и ще включва, по 
целесъобразност, обучение по 
консулски и дипломатически 
процедури, дипломация, 
посредничество за разрешаване на 
конфликти и международни 
отношения, заедно с познания за 
историята и функционирането на 
Европейския съюз. В Академията ще 
се обучава и персонал на мисии по 
линия на общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО) и 
Академията ще бъде отворена, по 
целесъобразност, за други служители, 
които работят за Европейския съюз 
или държавите-членки.

Or. en
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Изменение 48
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 2 a (нова)
Условия за работа на другите служители на Общностите

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Думите „гражданин на държава-
членка на Общностите“ се замества с 
„гражданин на Съюза“.

Or. en

Изменение 49
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 8 a (нова)
Условия за работа на другите служители на Общностите
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Добавя се следният член:
,,Член 40a

Органът по назначаването може да 
реши да пенсионира срочно нает 
служител на ръководна длъжност, 
както е определено по аналогия на 
член 29, параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица, в интерес на 
службата. Приложение IV към 
Правилника за длъжностните лица се 
прилага mutatis mutandis.“

Or. en

Обосновка

Като последица, наред с другото, от създаването на ЕСВД може да възникне 
необходимост органът по назначаването, в съответствие с приложимите бюджетни 
правила, да реши да пенсионира срочно нает служител на ръководна длъжност по 
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политически причини или в интерес на службата.

Изменение 50
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 8 б (нова)
Условия за работа на другите служители на Общностите
Член 40 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. Добавя се следният член:
„Член 40б

Органът по назначаването може да 
реши да даде статут на неактивна 
заетост на срочно нает служител, 
който е засегнат от мерки за 
съкращение на броя на длъжностите, 
които са отпуснати на органа по 
назначаването.
Докато е в неактивна заетост, 
срочно наетият служител 
преустановява изпълнението на 
функциите си и не се ползва с право на 
заплата или повишаване. Срочно нает 
служител, на който е даден статут 
на неактивна заетост, получава 
надбавка, изчислена mutatis mutandis в 
съответствие с приложение IV от 
Правилника за длъжностните лица.

Or. en

Обосновка

Като последица, наред с другото, от създаването на ЕСВД може да възникне 
необходимост органът по назначаването, в съответствие с приложимите бюджетни 
правила, да реши да даде статут на неактивна заетост на срочно нает служител по 
политически причини или в интерес на службата в случай на съкращение на броя на 
длъжностите.
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Изменение 51
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Общностите
Глава 10 – член 50б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Такъв персонал може да бъде 
назначаван за максимален срок от 
четири години. Договорите могат да 
бъдат подновявани повече от веднъж с 
максимален срок от четири години за 
всяко подновяване. Подновяването се 
извършва, при условие че 
командироването от националната 
дипломатическа служба е удължено
за срока на подновяване.

2. Такъв персонал може да бъде 
назначаван за максимален срок от 
четири години. Договорите могат да 
бъдат подновявани повече от веднъж с 
максимален срок от четири години. 
Като цяло наемането на длъжност 
не следва да превишава осем години. 
При извънредни обстоятелства обаче
и в интерес на службата, в края на 
осмата година договорът може да 
бъде удължен за максимален срок от 
две години.

Or. en

Изменение 52
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Общностите
Глава 10 – Член 50б – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За целите на настоящите 
Условия за работа понятието 
„персонал от националните 
дипломатически служби“ включва 
също така персонала от други 
държавни служби, които 
националната дипломатическа 
служба възнамерява да командирова 
или е командировала в ЕСВД.

Or. en
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Изменение 53
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 8 a (нова)
Условия за работа на другите служители на Общностите
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Член 39, параграф 1 се заменя със 
следното: 
„1. При прекратяване на трудовото 
правоотношение служителят по 
смисъла на член 2 има право на 
пенсия за осигурителен стаж, на 
прехвърляне на актюерската 
равностойност или изплащане на 
обезщетение при прекратяване на 
служебното правоотношение в 
съответствие с глава 3 от дял V и 
приложение VIII към Правилника за 
персонала. Ако служителят има право 
на пенсия за осигурителен стаж, 
пенсионните му права се намаляват 
пропорционално на сумите, платени 
по член 42.
Член 9, параграф 2 от приложение 
VIII към Правилника за персонала се 
прилага при следните условия:
В интерес на службата, органът по 
назначаването може да реши въз 
основа на обективни критерии и 
прозрачни процедури, предвидени в 
общи правила по прилагането, да не 
прилага никакво намаление по 
отношение на пенсията на даден 
срочно нает служител, но за не повече 
от осем срочно наети служители във 
всички институции за всяка една 
година, в допълнение към броя на 
длъжностните лица, които 
отговарят на условията за 
пенсиониране без намаляване на 
тяхната пенсия съгласно член 9, 
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параграф 2 от приложение VIII към 
Правилника за длъжностните лица. 
Годишната бройка може да варира в 
рамките на средно десет души на 
всеки две години и при спазване на 
принципа на бюджетния неутралитет. 
Преди да изтекат пет години 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на прилагането на тази мярка. 
Ако е необходимо, Комисията внася 
предложение по член 336 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз за промяна на максималната 
годишна бройка.“

Or. en

Обосновка

Изменението въвежда необходимо пояснение на разпоредбите относно ранното 
пенсиониране.

Изменение 54
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) С цел да се гарантира подходящ 
географски баланс и балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в ЕСВД, върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията може да 
даде приоритет на кандидатите от 
по-слабо представените държави-
членки и по-слабо представения пол в 
случай на съществено сходни 
квалификации.

Or. pl
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Изменение 55
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира достатъчно 
представяне в ЕСВД на персонал от 
националните дипломатически служби, 
Върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията може да 
реши, че с дерогация от член 98, 
параграф 1 от Правилника за 
длъжностните лица, до 30 юни 2013 г. за 
някои длъжности във функционална 
група AD в ЕСВД може да бъде даван 
приоритет на кандидати от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации.

3. С цел да се гарантира достатъчно 
представяне в ЕСВД на персонал от 
националните дипломатически служби, 
Върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията може да 
реши, че с дерогация от член 98, 
параграф 1 от Правилника за 
длъжностните лица, до 30 юни 2013 г. за 
някои длъжности във функционална 
група AD в ЕСВД може да бъде даван 
приоритет на кандидати от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации, 
като се отчита необходимостта от 
подходящо географско 
представителство.

Or. pl

Изменение 56
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
В срок от две години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и 
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заместник-председател на 
Комисията, най-късно до средата на 
2013 г., представя на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията доклад относно 
прилагането на регламента със 
специално внимание към 
балансираното представяне на 
половете и географския баланс на 
персонала в ЕСДВ.

Or. en


