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Pozměňovací návrh 31
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 27 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že vysokému představiteli Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
má být při práci oporou Evropská služba 
pro vnější činnost (ESVČ). Tato služba 
působí ve spolupráci s diplomatickými 
službami členských států a skládá se
z úředníků příslušných oddělení 
generálního sekretariátu Rady a Komise, 
jakož i z vyslaného personálu 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států.

(1) Článek 27 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že vysokému představiteli Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
má být při práci oporou Evropská služba 
pro vnější činnost (ESVČ). Tato služba 
působí ve spolupráci s diplomatickými 
službami členských států a skládá se
z úředníků příslušných oddělení 
generálního sekretariátu Rady a Komise, 
jakož i z vyslaného personálu 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států. Pro účely tohoto nařízení 
by měl pojem „personál vnitrostátních 
diplomatických služeb“ zahrnovat také 
personál jiných orgánů státní správy, 
který vnitrostátní diplomatické služby 
zamýšlejí vyslat nebo již vyslaly do ESVČ.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Eva Lichtenberger

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 
přeřazení úředníků ve služebním zájmu, 
resp. bez předchozího výběrového řízení na 

(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 a řádně odůvodněných
okolností umožněno přeřazení úředníků ve 
služebním zájmu, resp. bez předchozího 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v Evropské službě pro vnější činnost 
je třeba zajistit rovnocenné příležitosti pro 
zaměstnance vnitrostátních diplomatických 
služeb, kandidáty z Rady a Komise
i interní uchazeče. Nejpozději od 1. 
července 2013 by se pak tento princip měl 
uplatňovat i ve vztahu k úředníkům jiných 
orgánů. Aby se však v Evropské službě pro 
vnější činnost zaručilo patřičné zastoupení 
zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 
služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise by měl mít možnost 
rozhodnout, že do 30. června 2013 lze na 
pozicích ve funkční skupině AD 
upřednostňovat uchazeče z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
ovšem za předpokladu, že budou mít
v zásadě rovnocennou kvalifikaci jako 
ostatní kandidáti.

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v ESVČ je třeba zajistit rovnocenné 
příležitosti pro zaměstnance vnitrostátních 
diplomatických služeb, kandidáty z Rady
a Komise i interní uchazeče a zachovat při 
tom odpovídající geografické zastoupení. 
Nejpozději od 1. července 2013 by se pak 
tento princip měl uplatňovat i ve vztahu
k úředníkům jiných orgánů. Aby se však
v Evropské službě pro vnější činnost 
zaručilo patřičné zastoupení zaměstnanců 
vnitrostátních diplomatických služeb, 
vysoký představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, místopředseda 
Komise by měl mít možnost rozhodnout, 
že do 30. června 2013 lze na pozicích ve 
funkční skupině AD upřednostňovat 
uchazeče z vnitrostátních diplomatických 
služeb členských států, ovšem za 
předpokladu, že budou mít v zásadě 
rovnocennou kvalifikaci jako ostatní 
kandidáti, a bude zohledněno odpovídající 
geografického zastoupení.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 34
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vybraní uchazeči z vnitrostátních 
diplomatických služeb, kteří jsou vysláni 
členskými státy, by měli být zaměstnáni 
jako dočasní zaměstnanci, čímž by se jejich 
pozice vyrovnala s pozicí úředníků. 
Prováděcí opatření, které Evropská služba 
pro vnější činnost přijme, by měla 
dočasným zaměstnancům zaručit stejné 
profesní vyhlídky jako úředníkům.

(9) Vybraní uchazeči z vnitrostátních 
diplomatických služeb, kteří jsou vysláni 
členskými státy, by měli být zaměstnáni 
jako dočasní zaměstnanci, čímž by se jejich 
pozice vyrovnala s pozicí úředníků. 
Prováděcí opatření, které Evropská služba 
pro vnější činnost přijme, by měla 
dočasným zaměstnancům i úředníkům
zaručit stejné profesní vyhlídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Jmenování zaměstnanců do ESVČ by 
mělo probíhat na základě skutečných 
zásluh při současném zajištění 
odpovídajícího vyváženého geografického 
zastoupení a vyváženého zastoupení žen
a mužů. Mezi zaměstnanci ESVČ by měli 
být odpovídajícím způsobem zastoupeni 
státní příslušníci všech členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. slova „státní příslušník členského 
státu Společenství“ se nahrazují slovy 
„občan Unie“.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství
Čl. 38 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V článku 38 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
'f) přidělený úředník si zachová 
pracovní místo [...]; během svého 
dočasného přidělení postoupí do vyššího 
stupně platové třídy a [...] bude povýšen
v souladu s rozhodnutím přijatým podle 
druhého pododstavce čl. 15 odst. 1 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Současné znění nevytváří dostatečnou právní jistotu ohledně postupů v rámci platové třídy
a povýšení, ke kterým během dočasného přidělení dochází. Přidělený úředník musí mít právní 
jistotu pokud jde o jeho místo po návratu do jeho služby v zemi původu, proto je třeba
v souladu s platnými předpisy zajistit uznání postupu v rámci platové třídy a povýšení, ke 
kterým došlo během dočasného přidělení.
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Pozměňovací návrh 38
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 b (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství
Čl. 39 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. V článku 39 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
„f) po skončení dočasného přidělení 
musí být úředník znovu dosazen na 
první pracovní místo odpovídající jeho 
aktuální platové třídě, které se v jeho 
funkční skupině uvolní, pod podmínkou, 
že splňuje požadavky na toto místo. 
Pokud nabídnuté místo odmítne, 
zachová si právo nastoupit na další volné 
místo v jeho funkční skupině 
odpovídající jeho platové třídě za 
stejných podmínek; pokud odmítne 
podruhé, může být po projednání se 
smíšeným výborem odvolán. Dokud není 
znovu dosazen na pracovní místo, 
nachází se v postavení dočasně 
přiděleného úředníka bez nároku na 
odměnu.“

Or. en

Odůvodnění

Současné znění nevytváří dostatečnou právní jistotu ohledně postupů v rámci platové třídy
a povýšení, ke kterým během přidělení dochází. Přidělený úředník musí mít právní jistotu 
pokud jde o jeho místo po návratu do jeho služby v zemi původu, proto je třeba v souladu
s platnými předpisy zajistit uznání postupu v rámci platové třídy a povýšení, ke kterým došlo 
během dočasného přidělení.
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Pozměňovací návrh 39
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství
Příloha VII – článek 13 -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V příloze VII se vkládá nový článek, 
který zní:

Článek 13a
1. Odchylně od článků 11 až 13 se mohou 
zaměstnanci Evropského parlamentu 
vyslaní na služební cestu do jednoho ze tří 
pracovních míst tohoto orgánu 
rozhodnout, že nepředloží podpůrné 
dokumenty. V takovém případě bude za 
každou noc, kterou jsou v místě konání 
služební cesty oprávněni strávit, vyplacena 
paušální částka ve výši 60% maximální 
částky stanovené pro danou zemi. Na 
cestovní výdaje může být vyplacena 
záloha.
Tato paušální platba nesmí být za žádných 
okolností provedena za noci předcházející 
zahájení práce v rámci mise a noci 
následující po jejím ukončení.
Zaměstnanci vyslaní na služební cestu 
nesmí v rámci jedné pracovní cesty za 
žádných podmínek kombinovat paušální 
náhradu nákladu na ubytování
s náhradou vyplácenou na základě 
podpůrných dokumentů. Pokud není
z prohlášení o cestovních výdajích zřejmé 
která z metod byla použita, budou cestovní 
výdaje určeny na základě podpůrných 
dokumentů.
2. Zaměstnanci Evropského parlamentu, 
kteří podnikají pracovní cesty do 
Štrasburku během dílčího zasedání, 
mohou na základě žádosti přiložené
k prohlášení o cestovních výdajích 
požádat o výplatu příspěvku na dopravu 
mezi městem Štrasburk a jejich místem 
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ubytování podle kilometrové sazby.
Tento příspěvek podle kilometrové sazby 
bude vyplacen pokud:
– zaměstnanec vyslaný na služební cestu 
předloží zaplacený hotelový účet;
– vzdálenost mezi městem Štrasburk
a místem ubytování je dostatečně velká.
Celková výše náhrady za hotelový účet
a příspěvek podle kilometrové sazby nesmí 
přesáhnout maximum stanovené pro 
město Štrasburk.

Or. en

Odůvodnění

Služební řád musí být doplněn o zvláštní ustanovení, aby byly pokryty zvláštní potřeby 
Evropského parlamentu, jehož zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na služební cesty
z jednoho pracovního místa tohoto orgánu na jiné.

Pozměňovací návrh 40
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství
Příloha VII – článek 13 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Článek 13a přílohy VII se nahrazuje 
tímto:

„Článek 13a
Prováděcí pravidla ke článkům 11, 12, 
13 a 13a této přílohy stanovují jednotlivé 
orgány na základě obecných 
prováděcích ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Služební řád musí být doplněn o zvláštní ustanovení, aby byly pokryty zvláštní potřeby 
Evropského parlamentu, jehož zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na služební cesty
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z jednoho pracovního místa tohoto orgánu na jiné.

Pozměňovací návrh 41
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 c (nový)
Služební řád úředníků Evropských společenství
Příloha VIII – čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c. V příloze VIII se v článku 9 odstavec 2 
nahrazuje tímto:
„2. Ve služebním zájmu může orgán 
oprávněný ke jmenování na základě 
objektivních kritérií a průhledných 
postupů zavedených prostřednictvím 
obecných prováděcích ustanovení 
rozhodnout, že v případě dotčeného 
úředníka nepřistoupí k výše uvedenému 
snížení. Celkový počet úředníků [...], 
kteří každým rokem odcházejí do 
starobního důchodu bez snížení výše 
jejich důchodu [...] nesmí být vyšší než 
10 % z celkového počtu úředníků ze 
všech orgánů, kteří odešli do důchodu
v předchozím roce. Tato kvóta se může 
každoročně pohybovat mezi 8 % až 
12 %, pokud za dva roky nepřekročí 
celkem 20 % a pokud bude dodržena 
zásada rozpočtové neutrality. Komise 
předloží před uplynutím pěti let 
Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o provádění tohoto 
opatření. Bude-li třeba, Komise předloží 
na základě článku 336 Smlouvy
o fungování Evropské unie návrh, aby se 
po pěti letech nastavila maximální roční 
procentní kvóta mezi 5 % a 10 %
z celkového počtu všech úředníků ze 
všech orgánů, kteří v předchozím roce 
odešli do důchodu. Toto ustanovení se 
nedotýká článku 39 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců.
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Or. en

Odůvodnění

Zavádí nezbytné zpřesnění ustanovení týkajících se předčasného odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh 42
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIIIa – čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Avšak co se týče vedoucích delegací, 
jmenovací pravomoci se vykonávají na 
základě užšího seznamu zájemců, který
v rámci svých pravomocí svěřených 
Smlouvami odsouhlasila Komise. Tento 
postup se použije obdobně i pro přeřazení 
ve služebním zájmu.

2. Avšak co se týče vedoucích delegací, 
jmenovací pravomoci se vykonávají
s využitím důkladného výběrového řízení 
založeného na skutečných zásluhách a při 
současném zajištění vyváženého 
geografického zastoupení a vyváženého 
zastoupení žen a mužů , na základě užšího 
seznamu zájemců, který v rámci svých 
pravomocí svěřených Smlouvami 
odsouhlasila Komise. Tento postup se 
použije obdobně i pro přeřazení ve 
služebním zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIIIa – článek 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1
a bez ohledu na články 4 a 29 mohou ve 
výjimečných případech jmenovací orgány 
dotčených orgánů po vzájemné dohodě

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1, 
bez ohledu na články 4 a 29 a po dobu 
jednoho roku po vstupu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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a výhradně ve služebním zájmu přeřadit 
úředníka po jeho vyslechnutí z Rady či 
Komise do ESVČ, aniž by dříve 
zaměstnance uvědomily o volném 
pracovním místě. Úředníci ESVČ pak 
mohou být za stejných podmínek přeřazeni 
do Rady či Komise.

č. XXXX/2010, kterým se mění služební 
řád úředníků Evropských společenství
a pracovní řád ostatních zaměstnanců 
těchto společenství, v platnost, mohou na 
základě řádně odůvodněného rozhodnutí
a v řádně odůvodněných výjimečných 
případech jmenovací orgány dotčených 
orgánů po vzájemné dohodě a výhradně ve 
služebním zájmu přeřadit úředníka po jeho 
vyslechnutí z Rady či Komise do ESVČ, 
aniž by dříve zaměstnance uvědomily
o volném pracovním místě. Úředníci 
ESVČ pak mohou být za stejných 
podmínek přeřazeni do Rady či Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIIIa – čl. 98 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od data, které stanoví vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise, nejpozději 
však ode dne 1. července 2013, pak bude 
jmenovací orgán bez jakýchkoli preferencí 
pro kteroukoli kategorii zvažovat i žádosti 
úředníků z jiných orgánů.

Od data, které stanoví vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise, nejpozději 
však ode dne 1. července 2013, pak bude 
jmenovací orgán bez jakýchkoli preferencí 
pro kteroukoli kategorii zvažovat i žádosti 
úředníků z jiných orgánů. Pro účely tohoto 
služebního řádu by měl pojem „personál 
vnitrostátních diplomatických služeb“ 
zahrnovat také personál jiných orgánů 
státní správy, který vnitrostátní 
diplomatické služby zamýšlejí vyslat nebo 
již vyslaly do ESVČ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIIIa – čl. 98 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž 
by tím byl dotčen článek 97, orgán 
oprávněný ke jmenování bude při 
obsazování volného pracovního místa
v Radě či Komisi zvažovat žádosti 
interních uchazečů i úředníků ESVČ, kteří
v daném orgánu jako úředníci působili před 
nástupem do ESVČ, a nebude přitom 
upřednostňovat žádnou z těchto kategorií.

2. Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž 
by tím byl dotčen článek 97, orgán
oprávněný ke jmenování bude při 
obsazování volného pracovního místa
v Radě či Komisi zvažovat žádosti 
interních uchazečů i úředníků ESVČ, kteří
v daném orgánu jako úředníci působili před 
nástupem do ESVČ, a nebude přitom 
upřednostňovat žádnou z těchto kategorií.
V souladu s článkem 27 tohoto služebního 
řádu a s prvním pododstavcem čl. 12 
odst. 1 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců je nábor pracovníků 
zaměřen na to, aby instituci zajistil služby 
úředníků a dočasných zaměstnanců na 
nejvyšší úrovni schopností, efektivity
a bezúhonnosti, zaměstnaných na co 
nejširší geografické bázi z řad státních 
příslušníků členských států a zároveň 
zajistil vyvážené zastoupení mužů a žen. 
Tato povinnost se vztahuje na ESVČ jako 
celek i na její jednotlivé složky 
zaměstnanců, včetně dočasných 
zaměstnanců uvedených v čl. 2 písm. e) 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Hlava VIIIa – čl. 98 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit odpovídající rovnováhu
v geografickém zastoupení a vyvážené 
zastoupení žen a mužů v ESVČ mohou být 
přednostně nabíráni uchazeči z méně 
zastoupených členských států a uchazeči 
méně zastoupeného pohlaví za 
předpokladu, že mají dostatečně 
srovnatelnou kvalifikaci.

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 99a
Před nástupem do funkce a v případě 
potřeby i poté je poskytnuto všem 
zaměstnancům ESVČ společné školení. 
Za tímto účelem bude vytvořena Evropská 
diplomatická akademie. Akademie bude 
úzce spolupracovat s příslušnými orgány
v členských státech a s Evropskou 
bezpečnostní a obrannou školou a po 
přechodném období do ní bude tato škola 
začleněna. Školení bude založeno na 
jednotně harmonizovaném studijním 
plánu a bude podle potřeby obsahovat 
školení v oblasti konzulárních
a legislativních postupů, diplomacie, 
urovnávání konfliktů a mezinárodních 
vztahů, spolu se znalostmi dějin
a fungování Evropské unie. Akademie 
bude rovněž školit zaměstnance misí 
SBOP a bude případně otevřena i pro 
ostatní zaměstnance pracující pro 
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Evropskou unii nebo členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. slova „státní příslušník členského 
státu Společenství“ se nahrazují slovy 
„občan Unie“.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 40a

Orgán oprávněný ke jmenování může 
analogicky k čl. 29 odst. 2 rozhodnout
o penzionování vyššího vedoucího 
dočasného zaměstnance ze služebních 
důvodů. Obdobně se použije příloha IV 
služebního řádu.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vytvoření ESVČ může být mj. nutné, aby se orgán oprávněný ke jmenování rozhodl
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v souladu s platnými rozpočtovými pravidly penzionovat vyššího vedoucího dočasného 
zaměstnance z politických nebo ze služebních důvodů.

Pozměňovací návrh 50
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 b (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Článek 40 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 40b

Orgán oprávněný ke jmenování může 
přijmout rozhodnutí, že přeřadí do 
dočasné výslužby dočasného zaměstnance, 
který se stal nadpočetným z důvodu 
snížení počtu pracovních míst tomuto 
orgánu přidělených.
V tomto postavení dočasný zaměstnanec 
přestává vykonávat své služební 
povinnosti a ztrácí nárok na odměnu nebo 
postup. Dočasný zaměstnanec, který byl 
přeřazen do dočasné výslužby obdrží 
příspěvek vypočítaný přiměřeně podle 
přílohy IV služebního řádu.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vytvoření ESVČ může být mj. nutné, aby se orgán oprávněný ke jmenování rozhodl
v souladu s platnými rozpočtovými pravidly přeřadit do dočasné výslužby vyššího vedoucího 
dočasného zaměstnance z politických, nebo v případě snížení počtu míst, ze služebních 
důvodů.
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Pozměňovací návrh 51
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijati mohou být nejvýše na období čtyř 
let. Jejich smlouvy lze opakovaně 
prodloužit, a to vždy maximálně o čtyři 
roky. K prodloužení může dojít za 
podmínky, že je na stejné období 
prodlouženo i vyslání ze strany 
vnitrostátní diplomatické služby.

2. Přijati mohou být nejvýše na období čtyř 
let. Jejich smlouvy lze opakovaně 
prodloužit, a to maximálně o čtyři roky. 
Celkově by tedy doba zaměstnání neměla 
překročit osm let. Ve výjimečných 
případech a ze služebních důvodů však lze 
smlouvu po skončení osmého roku 
maximálně o dva roky prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto pracovního řádu by 
měl pojem „personál vnitrostátních 
diplomatických služeb“ zahrnovat také 
personál jiných orgánů státní správy, 
který vnitrostátní diplomatické služby 
zamýšlejí vyslat nebo již vyslaly do ESVČ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V článku 39 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Při odchodu ze služby má 
zaměstnanec ve smyslu článku 2 nárok 
na starobní důchod, převod pojistně 
matematické protihodnoty nebo na 
odchodné vyměřené v souladu
s kapitolou 3 hlavy V a s přílohou VIII 
služebního řádu. Pokud má zaměstnanec 
nárok na starobní důchod, jeho nárok 
na důchod se sníží v poměru k částkám 
vyplaceným v souladu s článkem 42.
Ustanovení čl. 9 odst. 2 přílohy VIII 
služebního řádu se použije za těchto 
podmínek:
Orgán oprávněný ke jmenování může ve 
služebním zájmu na základě 
objektivních kritérií a průhledných 
postupů zavedených prostřednictvím 
obecných prováděcích ustanovení 
rozhodnout, že v případě dočasného 
zaměstnance neuplatní žádné snížení 
důchodu až do nejvyššího počtu osmi 
dočasných zaměstnanců všech orgánů
v kterémkoli jednom roce a to vedle 
počtu úředníků, kteří mají podle čl. 9 
odst. 2 přílohy VIII služebního řádu 
nárok na odchod do důchodu
s nesníženými důchodovými nároky. 
Celkový počet dočasných zaměstnanců, 
ne které se neuplatní žádné snížení 
důchodu, se může lišt, pokud nebude 
překročen průměrný počet deset za 
každé dva roky a pokud bude dodržena 
zásada rozpočtové neutrality. Komise 
předloží před uplynutím pěti let 
Evropskému parlamentu a Radě 
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hodnotící zprávu o provádění tohoto 
opatření. Bude-li třeba, Komise předloží 
na základě článku 336 Smlouvy
o Fungování Evropské unie návrh, aby se 
po pěti letech nejvyšší počet odchodů za 
rok změnil.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí se nezbytné zpřesnění ustanovení týkajících se předčasného odchodu do důchodu.

Pozměňovací návrh 54
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit rovnováhu
v geografickém zastoupení a vyvážené 
zastoupení žen a mužů v ESVČ může 
vysoký představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku
a místopředseda Komise přednostně 
přijímat uchazeče z méně zastoupených 
členských států a uchazeče méně 
zastoupeného pohlaví za předpokladu, že 
mají dostatečně srovnatelnou kvalifikaci.

Or. pl

Pozměňovací návrh 55
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se v Evropské službě pro vnější 
činnost zaručilo patřičné zastoupení 
zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 

3. Aby se v Evropské službě pro vnější 
činnost zaručilo patřičné zastoupení 
zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 
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služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise může rozhodnout, 
že odchylně od čl. 98 odst. 1 služebního 
řádu lze do 30. června 2013 na určitých 
pozicích ve funkční skupině AD 
upřednostňovat uchazeče z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
ovšem za předpokladu, že budou mít
v zásadě rovnocennou kvalifikaci jako 
ostatní kandidáti.

služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise může rozhodnout, 
že odchylně od čl. 98 odst. 1 služebního 
řádu lze do 30. června 2013 na určitých 
pozicích ve funkční skupině AD 
upřednostňovat uchazeče z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
ovšem za předpokladu, že budou mít
v zásadě rovnocennou kvalifikaci jako 
ostatní kandidáti a bude zohledněno 
odpovídající geografické zastoupení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Do dvou let po vstupu tohoto nařízení
v platnost, nejpozději do poloviny roku 
2013, předloží vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředseda Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
zprávu o jeho provádění se zvláštním 
důrazem na vyvážené zastoupení žen
a mužů a vyvážené geografické zastoupení 
zaměstnanců ESVČ.

Or. en


