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Pakeitimas 31
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27
straipsnį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
padeda Europos išorės veiksmų tarnyba
(toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja 
su valstybių narių diplomatinėmis 
tarnybomis, o ją sudaro Tarybos 
generalinio sekretoriato ir Komisijos 
atitinkamų padalinių pareigūnai bei 
valstybių narių nacionalinių diplomatinių 
tarnybų deleguotas personalas.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 
straipsnį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
padeda Europos išorės veiksmų tarnyba
(toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja 
su valstybių narių diplomatinėmis 
tarnybomis, o ją sudaro Tarybos 
generalinio sekretoriato ir Komisijos 
atitinkamų padalinių pareigūnai bei 
valstybių narių nacionalinių diplomatinių 
tarnybų deleguotas personalas. Taikant šį 
reglamentą, sąvoka „darbuotojai iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų“ taip 
pat turėtų reikšti darbuotojus iš kitų 
valstybės tarnybų, kuriuos nacionalinės 
diplomatinės tarnybos delegavo arba 
ketina deleguoti į EIVT.  

Or. en

Pakeitimas 32
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba 
būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš 
Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais 
atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti 
pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos 
dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto 
nepaskelbus apie laisvą darbo vietą.
Panašiai turėtų būti galima perkelti 

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba 
būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš 
Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais
tinkamai pagrįstais atvejais taip pat turėtų 
būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš 
Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos 
interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie 
laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti 
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pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į 
Tarybą ar Komisiją.

galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos 
interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 33
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d. 
tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, 
iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali 
būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT, taip pat užtikrinant deramą 
geografinį reprezentatyvumą. Ne vėliau 
kaip 2013 m. liepos 1 d. tai turėtų būti 
pradėta taikyti ir kitų institucijų 
pareigūnams. Tačiau siekiant užtikrinti 
tinkamą darbuotojų iš nacionalinių 
diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, kartu 
einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo 
pareigas, turėtų turėti galimybę nuspręsti, 
kad, siekiant įdarbinti darbuotojus AD 
pareigų grupės pareigoms, iki 2013 m. 
birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama 
kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda, 
atsižvelgiant į deramo geografinio 
reprezentatyvumo poreikį .

Or. pl
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Pakeitimas 34
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
kandidatai turėtų būti įdarbinami 
laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir 
pareigūnams. Įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 
turėtų būti užtikrintos laikinųjų darbuotojų 
karjeros galimybės, kurios atitinka 
pareigūnų karjeros galimybes.

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
kandidatai turėtų būti įdarbinami 
laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir 
pareigūnams. Įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 
turėtų būti užtikrintos lygiavertės laikinųjų 
darbuotojų ir pareigūnų karjeros 
galimybės.

Or. en

Pakeitimas 35
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Į pareigas EIVT turėtų būti skiriama 
vadovaujantis nuopelnais, kartu 
užtikrinant deramą lyčių bei geografinę 
pusiausvyrą. EIVT darbuotojams turėtų 
priklausyti deramas visų ES valstybių 
narių piliečių skaičius.

Or. en
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Pakeitimas 36
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Žodžiai „vienos iš Bendrijų valstybių 
narių pilietis“ pakeičiami žodžiais 
„Europos Sąjungos pilietis“.

Or. en

Pakeitimas 37
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
38 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 38 straipsnio f punktas pakeičiamas 
taip:
„f)deleguotam pareigūnui paliekamos jo 
pareigos [...]; delegavimo metu jis 
paaukštinamas viena pakopa ir
paaukštinamas darbe vadovaujantis 
sprendimais, priimamais pagal Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 15 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Naudojant dabartinę formuluotę nesukuriama pakankamai teisinio tikrumo dėl perkėlimo į 
aukštesnę pakopą ir pareigų paaukštinimo delegavimo metu. Deleguotam pareigūnui 
reikalingas teisinis saugumas, susijęs su  jo pareigybe grįžus į jo pradinę tarnybą, todėl, 
laikantis taikytinų nuostatų, turi būti garantuotas perkėlimas į aukštesnę pakopą ir pareigų 
paaukštinimas, atliktas delegavimo metu.
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Pakeitimas 38
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
39 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. 39 straipsnio f punktas pakeičiamas 
taip:
„f) pasibaigus delegavimo laikotarpiui, 
pareigūnas turi būti paskirtas į 
pirmąsias laisvas jo pareigų grupės jo 
tuometinę kategoriją atitinkančias 
pareigas, jei jis atitinka toms pareigoms 
keliamus reikalavimus. Pareigūnui 
atsisakius siūlomų pareigų, jam 
paliekama teisė būti priimtam į kitas 
atsiradusias laisvas jo pareigų grupės
jo kategoriją atitinkančias pareigas, jei 
jis atitinka toms pareigoms keliamus 
reikalavimus; pareigūnui antrą kartą 
atsisakius pareigų, pasitarus su 
Jungtiniu komitetu jis gali būti atleistas. 
Kol pareigūnas faktiškai nėra grąžintas į 
atitinkamas pareigas, jis toliau laikomas 
deleguotu pareigūnu, nemokant jam 
atlyginimo.“

Or. en

Pagrindimas

Naudojant dabartinę formuluotę nesukuriama pakankamai teisinio tikrumo dėl perkėlimo į 
aukštesnę pakopą ir pareigų paaukštinimo delegavimo metu. Deleguotam pareigūnui 
reikalingas teisinis saugumas, susijęs su  jo pareigybe grįžus į jo pradinę tarnybą, todėl, 
laikantis taikytinų nuostatų, turi būti garantuotas perkėlimas į aukštesnę pakopą ir pareigų 
paaukštinimas, atliktas delegavimo metu.
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Pakeitimas 39
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VII priedo 13 -a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. VII priede įterpiamas šis straipsnis:
13-a straipsnis

1. Nukrypstant nuo 11–13 straipsnių 
nuostatų, Europos Parlamento 
darbuotojai, siunčiami komandiruotėn į 
vieną iš trijų šios institucijos darbo vietų 
gali nepateikti patvirtinamųjų dokumentų. 
Tuo atveju už kiekvieną naktį, kurią jiems 
leista praleisti komandiruotės vietovėje, 
mokama nustatyto dydžio suma, sudaranti 
60 proc. nuo atitinkamai šaliai nustatyto 
maksimumo. Komandiruotės išlaidos gali 
būti apmokamos avansu.
Šis nustatyto dydžio mokėjimas niekada 
negali būti mokamas už naktis prieš darbo 
komandiruotėje pradžią ir po darbo 
komandiruotėje pabaigos.
Komandiruotėn pasiųsti darbuotojai jokiu 
būdu negali už tą patį tarnybinių kelionių 
laikotarpį gauti kartu ir nustatyto dydžio 
kompensacijos už apgyvendinimo išlaidas, 
ir kompensacijos pagal patvirtinamuosius 
dokumentus. Jei komandiruotės išlaidų 
deklaracijoje aiškiai nenurodyta, koks 
metodas pasirinktas, komandiruotės 
išlaidos apmokamos pagal 
patvirtinamuosius dokumentus.
2. Europos Parlamento darbuotojai, 
tarnybiniais reikalais keliaujantys į 
Strasbūrą sesijų metu, vadovaujantis jų 
komandiruotės išlaidų deklaracijoje 
pateiktu prašymu gali kelionei tarp 
Strasbūro ir jų apgyvendinimo vietos 
gauti išmoką pagal kilometrinį tarifą.
Ši išmoka pagal kilometrinį tarifą 
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mokama, jei:
– komandiruotėn pasiųsti darbuotojai 
pateikia apmokėtą viešbučio sąskaitą;
– nuotolis nuo Strasbūro iki jų 
apgyvendinimo vietos pakankamai didelis.
Bendra pagal viešbučio sąskaitą ir  pagal 
išmoką pagal kilometrinį tarifą 
kompensuojama suma negali viršyti 
Strasbūro miestui nustatyto maksimumo. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinti ypatingus Europos Parlamento, kurio darbuotojai privalo nuolat vykti į 
komandiruotes iš vienos šios institucijos darbo vietos į kitą, poreikius į Tarnybos nuostatus 
reikia įrašyti specialias nuostatas.

Pakeitimas 40
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VII priedo 13 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. VII priedo 13a straipsnis pakeičiamas 
taip:

„13a straipsnis
Šio priedo 11, 12, 13 ir 13-a straipsnių
taikymo išsamiąsias taisykles nustato 
įvairios institucijos pagal bendrąsias 
įgyvendinimo nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patenkinti ypatingus Europos Parlamento, kurio darbuotojai privalo nuolat vykti į 
komandiruotes iš vienos šios institucijos darbo vietos į kitą, poreikius į Tarnybos nuostatus 
reikia įrašyti specialias nuostatas.
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Pakeitimas 41
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 c punktas (naujas)
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII priedo 9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c. VIII priedo 9 straipsnio 2 dalis 
pakeičiama taip:
„2. Vadovaudamasi tarnybos interesais 
ir remdamasi objektyviais kriterijais ir 
skaidria tvarka, nustatyta bendrosiomis 
įgyvendinimo nuostatomis, Paskyrimų 
tarnyba gali nuspręsti netaikyti 
suinteresuotiems pareigūnams minėto 
pensijos sumažinimo. Visas pareigūnų 
[...], kuriems išeinant į pensiją 
netaikomas jos sumažinimas, skaičius 
per metus negali būti didesnis kaip 10 % 
visų institucijų darbuotojų, išėjusių į 
pensiją praėjusiais metais. Metinis 
santykis gali kisti nuo 8 % iki 12 %, 
jeigu bendra šių skaičių suma per dvejus 
metus neviršija 20 % ir išlaikoma 
biudžeto pusiausvyra. Iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
įvertinimo ataskaitą apie šios priemonės 
taikymą. Jei reikia, remdamasi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 336 
straipsniu Komisija teikia pasiūlymą po 
penkerių metų nustatyti didžiausią 
leistiną procentinį santykį nuo 5 % iki 
10 % visų institucijų darbuotojų, 
išėjusių į pensiją praėjusiais metais. Ši 
nuostata taikoma nepažeidžiant Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 39 
straipsnio nuostatų."

Or. en
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Pagrindimas

Įrašomi būtini nuostatų dėl ankstyvo išėjimo į pensiją paaiškinimai.

Pakeitimas 42
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau su delegacijų vadovų 
paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi 
remiantis kandidatų sąrašu, kuriam 
Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai 
suteiktus įgaliojimus. Tai taikoma mutatis 
mutandis perkėlimui dėl tarnybos interesų.

2. Tačiau su delegacijų vadovų 
paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi
taikant išsamią atrankos procedūrą, 
vadovaujantis nuopelnais, kartu 
užtikrinant deramą lyčių bei geografinę 
pusiausvyrą, remiantis kandidatų sąrašu, 
kuriam Komisija pritarė vykdydama 
Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus. Tai 
taikoma mutatis mutandis perkėlimui dėl 
tarnybos interesų.

Or. en

Pakeitimas 43
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų 
tarnybos gali išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, vienerių metų laikotarpiu nuo 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XXXX/2010, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
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nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

sąlygos, įsigaliojimo susijusių institucijų 
paskyrimų tarnybos, vadovaudamosi 
tinkamai pagrįstu sprendimu, gali
deramai pagrįstais išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 
nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 44
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einančio Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, 
bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d. 
paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų 
institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einančio Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, 
bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d. 
paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų 
institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 
Taikant šiuos Tarnybos nuostatus, sąvoka 
„darbuotojai iš nacionalinių diplomatinių 
tarnybų“ taip pat reiškia darbuotojus iš 
kitų valstybės tarnybų, kuriuos 
nacionalinės diplomatinės tarnybos 
delegavo arba ketina deleguoti į EIVT.  

Or. en
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Pakeitimas 45
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, paskyrimų 
tarnyba, priimdama darbuotoją į laisvą 
darbo vietą Taryboje arba Komisijoje, 
apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT 
pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT 
pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, 
paraiškas, neteikdama pirmenybės nė 
vienai iš šių kategorijų.

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, paskyrimų 
tarnyba, priimdama darbuotoją į laisvą 
darbo vietą Taryboje arba Komisijoje, 
apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT 
pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT 
pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, 
paraiškas, neteikdama pirmenybės nė 
vienai iš šių kategorijų. Kaip numatyta 
Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje ir Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 12 straipsnio 1 dalyje, priimant į 
darbą siekiama užtikrinti, kad institucijai 
dirbtų aukščiausio lygio sugebėjimų, 
stropumo ir sąžiningumo pareigūnai ir 
laikinieji darbuotojai, atrinkti iš valstybių 
narių piliečių iš kuo platesnės geografinės 
teritorijos, kartu užtikrinant pusiausvyrą 
lyčių aspektu. Šis įpareigojimas taikomas 
visai EIVT ir skirtingoms šios tarnybos 
darbuotojų grupėms, įskaitant 
laikinuosius darbuotojus, nurodytus Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 2 straipsnio e punkte.

Or. en

Pakeitimas 46
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Siekiant EIVT užtikrinti deramą 
subalansuotumą geografiniu ir lyties 
aspektais, menkiau atstovaujamų 
valstybių narių ir menkiau atstovaujamos 
lyties kandidatams gali būti teikiama 
pirmenybė, jei jie turi iš esmės panašias 
kvalifikacijas.

Or. pl

Pakeitimas 47
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIII a antraštinės dalies 99 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

99a straipsnis
Prieš pradėdami eiti pareigas ir 
atitinkamais atvejais po to visi AD pareigų 
grupei priklausantys EIVT darbuotojai 
dalyvaus bendruose mokymuose. Šiuo 
tikslu steigiama Europos diplomatijos 
akademija. Akademija glaudžiai 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
institucijomis valstybėse narėse ir 
Europos saugumo ir gynybos koledžu, 
kuris po pereinamojo laikotarpio į ją 
integruojamas. Akademijos mokymai bus 
pagrįsti vienodai suderinta mokymų 
programa ir į juos atitinkamais atvejais 
įeis mokymai konsulinio ir diplomatinio 
atstovavimo, diplomatijos, tarpininkavimo 
konfliktuose ir tarptautinių santykių 
temomis bei žinios Europos Sąjungos 
istorijos ir veikimo temomis. Akademija 
taip pat apmokys BSGP misijų 
darbuotojus, o atitinkamais atvejais joje 
galės mokytis ir kiti Europos Sąjungai ar 
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jos valstybėms narėms dirbantys asmenys. 

Or. en

Pakeitimas 48
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Žodžiai „vienos iš Bendrijų valstybių 
narių pilietis“ pakeičiami žodžiais 
„Europos Sąjungos pilietis“.

Or. en

Pakeitimas 49
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Įterpiamas šis straipsnis:
„40a straipsnis

Paskyrimų tarnyba gali tarnybos 
interesais nuspręsti atstatydinti vyresnįjį 
laikinąjį darbuotoją, kaip nustatyta pagal 
analogiją su Tarnybos nuostatų 29 
straipsnio 2 dalimi. Su reikiamais 
pakeitimais taikomas Tarnybos nuostatų 
IV priedas.

Or. en
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Pagrindimas

Be kita ko, dėl EIVT įsteigimo paskyrimų tarnybai gali prireikti, vadovaujantis taikytinomis 
biudžetinėmis taisyklėmis, priimti sprendimą dėl politinių priežasčių arba dėl tarnybos 
interesų atstatydinti vyresnįjį laikinąjį darbuotoją.

Pakeitimas 50
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 b punktas (naujas)
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
40 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Įterpiamas šis straipsnis:
„40b straipsnis

Paskyrimų tarnyba gali nuspręsti suteikti 
rezervo statusą laikinajam darbuotojui, 
kuris dėl paskyrimų tarnybai skirtų 
pareigybių skaičiaus mažinimo tampa 
neetatiniu.
Turėdamas šį statusą, laikinasis 
darbuotojas neatlieka savo pareigų ir 
nesinaudoja savo teise į atlyginimą arba 
teise būti paaukštintam. Laikinasis 
darbuotojas, kuriam suteiktas rezervo 
statusas, gauna pagal Tarnybos nuostatų 
IV priedą su reikiamais pakeitimais 
apskaičiuotą išmoką.

Or. en

Pagrindimas

Be kita ko, dėl EIVT įsteigimo paskyrimų tarnybai gali prireikti, vadovaujantis taikytinomis 
biudžetinėmis taisyklėmis, priimti sprendimą dėl politinių priežasčių arba dėl tarnybos 
interesų mažinant pareigybių skaičių suteikti laikinam darbuotojui rezervo statusą.
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Pakeitimas 51
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus 
kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ketveri 
metai. Sutartis pratęsiama, jeigu 
nacionalinė diplomatinė tarnyba tokiam 
pat laikotarpiui pratęsia delegavimo 
laikotarpį.

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos daugiau nei kartą ne ilgesniam 
kaip ketverių metų laikotarpiui. Iš viso 
įdarbinama ne ilgesniam kaip aštuonerių 
metų laikotarpiui. Tačiau išimtinėmis 
aplinkybėmis ir tarnybos interesais 
pasibaigus aštuonerių metų laikotarpiui
sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam 
kaip dvejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 52
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Taikant šias Įdarbinimo sąlygas, 
sąvoka „darbuotojai iš nacionalinių 
diplomatinių tarnybų“ taip pat reiškia 
darbuotojus iš kitų valstybės tarnybų, 
kuriuos nacionalinės diplomatinės 
tarnybos delegavo arba ketina deleguoti į 
EIVT.  

Or. en
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Pakeitimas 53
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 
„1. Baigdamas tarnybą tarnautojas, kaip 
apibrėžta 2 straipsnyje, turi teisę į 
ištarnauto laiko pensiją, aktuarinio 
ekvivalento pervedimą ar išeitinę 
išmoką, kaip numatyta Tarnybos 
nuostatų V antraštinės dalies 3 skyriuje 
ir VIII priede. Jeigu tarnautojas turi 
teisę į ištarnauto laiko pensiją, jo teisės į 
pensiją mažinamos proporcingai 
sumoms, išmokėtoms pagal 42 straipsnį.
Tarnybos nuostatų VIII priedo 9 
straipsnio 2 dalis taikoma tokiomis 
sąlygomis:
Paskyrimų tarnyba tarnybos interesais 
ir remdamasi objektyviais kriterijais bei 
skaidria tvarka, nustatyta bendrosiomis 
įgyvendinimo nuostatomis, gali nuspręsti 
laikinojo tarnautojo pensijai netaikyti 
jokių sumažinimų, tačiau tai gali būti 
taikoma ne daugiau kaip aštuoniems 
laikiniesiems tarnautojams visose 
institucijose per vienerius metus, 
neskaitant pareigūnų kurie pagal
Tarnybos nuostatų VIII priedo 9 
straipsnio 2 dalies nuostatas gali išeiti į 
pensiją netaikant jos sumažinimo.
Metams nustatytas skaičius gali 
svyruoti, jeigu dvejų metų vidurkis 
kiekvieną kartą neviršija dešimties ir 
nepažeidžiama biudžeto pusiausvyra. Iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai įvertinimo ataskaitą apie šios 
priemonės taikymą. Jei reikia, 
remdamasi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 336 straipsniu 



AM\829618LT.doc 19/20 PE448.750v01-00

LT

Komisija teikia pasiūlymą po penkerių 
metų pakeisti didžiausią metinį skaičių.“

Or. en

Pagrindimas

Įrašomi būtini nuostatų dėl ankstyvo išėjimo į pensiją paaiškinimai.

Pakeitimas 54
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Siekiant EIVT užtikrinti deramą 
subalansuotumą geografiniu ir lyties 
aspektais, Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, kartu einantis Komisijos 
pirmininko pavaduotojo pareigas, gali 
teikti pirmenybę menkiau atstovaujamų 
valstybių narių ir menkiau atstovaujamos 
lyties kandidatams, jei jie turi iš esmės 
panašias kvalifikacijas.

Or. pl

Pakeitimas 55
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, gali nuspręsti, kad 
nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 98 

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, gali nuspręsti, kad 
nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 98 
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straipsnio 1 dalies, siekiant įdarbinti 
darbuotojus tam tikroms AD pareigų 
grupės pareigoms EIVT, iki 2013 m. 
birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama 
kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

straipsnio 1 dalies, siekiant įdarbinti 
darbuotojus tam tikroms AD pareigų 
grupės pareigoms EIVT, iki 2013 m. 
birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama 
kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda, 
atsižvelgiant į deramo geografinio 
reprezentatyvumo poreikį.

Or. pl

Pakeitimas 56
Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip 2013 m. 
viduryje Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, 
kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas 
EIVT darbuotojų lyčių ir geografinei 
pusiausvyrai.

Or. en


