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Poprawka 31
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z art. 27 Traktatu o Unii 
Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa ma wspomagać 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(ESDZ). Służba ta ma współpracować ze 
służbami dyplomatycznymi państw 
członkowskich i składać się z urzędników 
z właściwych służb Sekretariatu 
Generalnego Rady i Komisji, jak również z 
personelu delegowanego przez krajowe 
służby dyplomatyczne państw 
członkowskich.

(1) Zgodnie z art. 27 Traktatu o Unii 
Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa ma wspomagać 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(ESDZ). Służba ta ma współpracować ze 
służbami dyplomatycznymi państw 
członkowskich i składać się z urzędników 
z właściwych służb Sekretariatu 
Generalnego Rady i Komisji, jak również z 
personelu delegowanego przez krajowe 
służby dyplomatyczne państw 
członkowskich. Do celów niniejszego 
rozporządzenia termin „personel z 
krajowych służb dyplomatycznych” 
powinien obejmować również 
pracowników innych instytucji 
rządowych, których krajowe służby 
dyplomatyczne zamierzają oddelegować 
lub oddelegowały do ESDZ.

Or. en

Poprawka 32
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby móc w elastyczny sposób 
uwzględniać szczególne sytuacje (np. pilną 
potrzebę obsadzenia stanowiska lub 
przyszłe przeniesienia zadań wspierających 
z Rady lub Komisji do ESDZ), w 
wyjątkowych przypadkach należy również 
umożliwić przeniesienie urzędników z 

(7) Aby móc w elastyczny sposób 
uwzględniać szczególne sytuacje (np. pilną 
potrzebę obsadzenia stanowiska lub 
przyszłe przeniesienia zadań wspierających 
z Rady lub Komisji do ESDZ), w należycie 
uzasadnionych wyjątkowych przypadkach 
należy również umożliwić przeniesienie 
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Rady lub Komisji do ESDZ w interesie 
służby, czyli bez uprzedniej publikacji 
ogłoszenia o naborze na stanowisko. 
Podobnie powinno być możliwe 
przenoszenie urzędników w interesie 
służby z ESDZ do Rady lub Komisji.

urzędników z Rady lub Komisji do ESDZ 
w interesie służby, czyli bez uprzedniej 
publikacji ogłoszenia o naborze na 
stanowisko. Podobnie powinno być 
możliwe przenoszenie urzędników w 
interesie służby z ESDZ do Rady lub 
Komisji.

Or. en

Poprawka 33
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zapewnić, aby pracownicy z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
kandydaci z Rady i Komisji oraz 
kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o 
stanowiska w ESDZ na równych 
warunkach. Najpóźniej od dnia 1 lipca 
2013 r. powinno to również dotyczyć 
urzędników z innych instytucji. Jednakże, 
aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację pracowników z krajowych 
służb dyplomatycznych w ESDZ, Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji powinien 
móc zadecydować, aby przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD do 
dnia 30 czerwca 2013 r. w przypadku 
zasadniczo równych kwalifikacji istniała 
możliwość przyznawana pierwszeństwa 
kandydatom z krajowych służb 
dyplomatycznych państw członkowskich.

(8) Należy zapewnić, aby pracownicy z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
kandydaci z Rady i Komisji oraz 
kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o 
stanowiska w ESDZ na równych 
warunkach, z zachowaniem właściwej 
reprezentacji geograficznej. Najpóźniej od 
dnia 1 lipca 2013 r. powinno to również 
dotyczyć urzędników z innych instytucji. 
Jednakże, aby zagwarantować 
odpowiednią reprezentację pracowników z 
krajowych służb dyplomatycznych w 
ESDZ, Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący 
Komisji powinien móc zadecydować, aby 
przy naborze na stanowiska w grupie 
funkcyjnej AD do dnia 30 czerwca 2013 r. 
w przypadku zasadniczo równych 
kwalifikacji istniała możliwość 
przyznawana pierwszeństwa kandydatom z 
krajowych służb dyplomatycznych państw 
członkowskich, przy uwzględnieniu 
właściwej reprezentacji geograficznej.

Or. pl
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Poprawka 34
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wybrani kandydaci z krajowych służb 
dyplomatycznych, oddelegowani przez 
swoje państwo członkowskie, powinni być 
zatrudniani jako pracownicy tymczasowi i 
tym samym traktowani na równych 
warunkach z urzędnikami. Przepisy 
wykonawcze, które mają zostać przyjęte 
przez ESDZ, powinny gwarantować 
pracownikom zatrudnionym tymczasowym
takie same perspektywy kariery co
urzędnikom.

(9) Wybrani kandydaci z krajowych służb 
dyplomatycznych, oddelegowani przez 
swoje państwo członkowskie, powinni być 
zatrudniani jako pracownicy tymczasowi i 
tym samym traktowani na równych 
warunkach z urzędnikami. Przepisy 
wykonawcze, które mają zostać przyjęte 
przez ESDZ, powinny gwarantować 
jednakowe perspektywy kariery 
pracownikom zatrudnionym tymczasowo i 
urzędnikom.

Or. en

Poprawka 35
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Mianowanie do ESDZ powinno 
opierać się na kompetencjach i 
gwarantować odpowiednią równowagę 
geograficzną i płciową. W skład personelu 
ESDZ powinna wchodzić odpowiednia 
liczba obywateli ze wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 36
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sformułowanie „jest obywatelem 
jednego z Państw Członkowskich 
Wspólnot” zostaje zastąpione „jest 
obywatelem Unii”.

Or. en

Poprawka 37
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Artykuł 38 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W art. 38 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) oddelegowany urzędnik zachowuje 
swoje stanowisko [...]; w okresie 
oddelegowania jest przenoszony na wyższy 
stopień i [...] awansowany zgodnie z 
decyzjami podjętymi w oparciu o art. 15 
ust. 1 akapit drugi warunków 
zatrudnienia innych pracowników.”

Or. en

Uzasadnienie

Aktualne sformułowanie nie zapewnia wystarczającej pewności prawnej jeżeli chodzi o 
przenoszenie na wyższy stopień zaszeregowania i awanse, które miały miejsce w okresie 
oddelegowania. Oddelegowany urzędnik potrzebuje pewności prawnej co do swego 
stanowiska po powrocie do jednostki macierzystej, dlatego też zgodnie z odnośnymi 
przepisami muszą zostać mu zagwarantowane przesunięcia na wyższy stopień oraz awanse, 
które miały miejsce w okresie jego oddelegowania.
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Poprawka 38
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 b (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Artykuł 39 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. W art. 39 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) po zakończeniu okresu oddelegowania 
urzędnik musi zostać przywrócony na 
pierwsze stanowisko odpowiadające jego 
aktualnemu zaszeregowaniu, które zwolni 
się w jego grupie funkcyjnej, pod 
warunkiem że spełnia on wymogi objęcia 
tego stanowiska. W przypadku odrzucenia 
przez urzędnika proponowanego mu 
stanowiska, zachowuje on prawo do 
przywrócenia na następne stanowisko 
odpowiadające jego zaszeregowaniu, które 
zwolni się w jego grupie funkcyjnej, 
również pod warunkiem, że spełnia on 
wymogi objęcia tego stanowiska; jeżeli 
odrzuci on proponowane mu stanowisko 
po raz drugi, może zostać poproszony o 
dymisję po konsultacji z Komitetem 
Pracowniczym. Do czasu przywrócenia na 
stanowisko pracownik pozostaje 
oddelegowany, jednak nie otrzymuje 
wynagrodzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Aktualne sformułowanie nie zapewnia wystarczającej pewności prawnej jeżeli chodzi o 
przenoszenie na wyższy stopień zaszeregowania i awanse, które miały miejsce w okresie 
oddelegowania. Oddelegowany urzędnik potrzebuje pewności prawnej co do swego 
stanowiska po powrocie do jednostki macierzystej, dlatego też zgodnie z odnośnymi 
przepisami muszą zostać mu zagwarantowane przesunięcia na wyższy stopień oraz awanse, 
które miały miejsce w okresie jego oddelegowania.
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Poprawka 39
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Załącznik VII – Artykuł 13 -a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W załączniku VII dodaje się 
następujący artykuł w brzmieniu:

Artykuł 13 -a
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 11-13, 
pracownicy Parlamentu Europejskiego 
odbywający podróż służbową do jednego z 
trzech miejsc pracy tej instytucji mogą 
zdecydować o nieprzedkładaniu 
dokumentów dodatkowych. W tym 
wypadku wypłacona zostanie im kwota 
ryczałtowa w wysokości 60% maksymalnej 
kwoty ustalonej dla danego kraju za każdy 
zatwierdzony dzień spędzony w miejscu 
podróży służbowej. Może im zostać 
wypłacona zaliczka na poczet kosztów 
podróży służbowej.
Kwota ryczałtowa nie może zostać 
wypłacona na poczet dni poprzedzających 
rozpoczęcie pracy w miejscu podróży 
służbowej i po zakończeniu pracy w 
ramach tej podróży.
Za ten sam okres podróży służbowej 
pracownicy ją odbywający nie mogą w 
żadnym wypadku łączyć ryczałtowego 
zwrotu kosztów zakwaterowania ze 
zwrotem kosztów w oparciu o dokumenty 
dodatkowe. Jeżeli oświadczenie o kosztach 
podróży służbowej nie stwierdza jasno, 
którą metodę wybrano, koszty tej podróży 
będą zwracane na podstawie dokumentów 
dodatkowych.
2. Pracownicy Parlamentu Europejskiego 
odbywający podróże służbowe do 
Strasburga podczas miesięcznego 
posiedzenia plenarnego mogą, w oparciu 
o wniosek załączony do ich oświadczenia 
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o kosztach podróży służbowej, wnieść o 
wypłatę dodatku na koszty podróży między 
Strasburgiem a ich miejscem 
zamieszkania w przeliczeniu za kilometr.
Koszty podróży w przeliczeniu za kilometr 
zostaną pokryte, jeżeli:
– pracownik odbywający podróż służbową 
przedstawi opłacony rachunek hotelowy;
– odległość pomiędzy Strasburgiem a 
miejscem zamieszkania pracownika jest 
wystarczająco duża.
Całkowita kwota zwrotu kosztów 
rachunku hotelowego oraz kosztów 
podróży w przeliczeniu za kilometr nie 
może przekraczać maksymalnej kwoty 
przewidzianej dla Strasburga.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uzupełnić regulamin pracowniczy o specjalne przepisy, aby uwzględnić szczególne 
potrzeby Parlamentu Europejskiego, którego pracownicy zobowiązani są regularnie odbywać 
podróże służbowe pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy tej instytucji.

Poprawka 40
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Załącznik VII – Artykuł 13 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. Artykuł 13a załącznika VII otrzymuje 
brzmienie:

„Artykuł 13a
W ramach ogólnych przepisów 
wykonawczych poszczególne instytucje 
przyjmują szczegółowe zasady stosowania 
art. 11, 12 i 13 i 13a niniejszego 
załącznika.”

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uzupełnić regulamin pracowniczy o specjalne przepisy, aby uwzględnić szczególne 
potrzeby Parlamentu Europejskiego, którego pracownicy zobowiązani są regularnie odbywać 
podróże służbowe pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy tej instytucji.

Poprawka 41
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Załącznik VIII – Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c. W art. 9 załącznika VIII ust. 2 
otrzymuje brzmienie:
„2. W interesie służby i w oparciu o 
obiektywne kryteria oraz przejrzyste 
procedury wprowadzone przez ogólne 
przepisy wykonawcze, organ powołujący 
może podjąć decyzję o niestosowaniu 
powyższej obniżki w odniesieniu do 
zainteresowanych urzędników. Ogólna 
liczba urzędników [...], którzy przechodzą 
w stan spoczynku bez obniżki wysokości 
emerytury [...], nie jest wyższa niż 10% 
urzędników we wszystkich instytucjach, 
którzy przeszli w stan spoczynku w roku 
poprzednim. Roczna wartość procentowa 
może wahać się w granicach 8-12% , z 
zastrzeżeniem zachowania całkowitej 
wartości 20% w ciągu dwóch lat oraz 
zasady neutralności budżetowej. Przed 
upływem pięciu lat Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z oceny wdrażania 
wspomnianych procedur i kryteriów. W 
stosownych przypadkach Komisja składa 
po upływie pięciu lat wniosek o ustalenie 
maksymalnej rocznej wartości 
procentowej między 5% i 10% wszystkich 
urzędników we wszystkich instytucjach, 
którzy przeszli w stan spoczynku w roku 
poprzednim, w oparciu o art. 336 Traktatu 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla 
art. 39 warunków zatrudnienia innych 
pracowników.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza niezbędne wyjaśnienie przepisów dotyczących wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę.

Poprawka 42
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Natomiast jeśli chodzi o szefów 
delegatur, uprawnienia dotyczące powołań 
są wykonywane na podstawie listy 
kandydatów zatwierdzonej przez Komisję 
w ramach uprawnień przyznanych jej w 
Traktatach. Ma to również zastosowanie, z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian, do 
przenoszenia pracowników w interesie 
służby.

2. Natomiast jeśli chodzi o szefów 
delegatur, uprawnienia dotyczące powołań 
są wykonywane w drodze rzetelnej 
procedury selekcyjnej, której podstawą są 
kompetencje, i z uwzględnieniem 
równowagi płci oraz równowagi 
geograficznej, na podstawie listy 
kandydatów zatwierdzonej przez Komisję 
w ramach uprawnień przyznanych jej w 
Traktatach. Ma to również zastosowanie, z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian, do 
przenoszenia pracowników w interesie 
służby.

Or. en
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Poprawka 43
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1 i niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
organy powołujące odnośnych instytucji w 
wyjątkowych okolicznościach mogą, 
stanowiąc w drodze wspólnego 
porozumienia i wyłącznie w interesie 
służby, po wysłuchaniu zainteresowanego 
urzędnika, przenieść go z Rady lub 
Komisji do ESDZ bez powiadamiania 
pracowników o wolnym stanowisku. 
Urzędnik ESDZ może być przeniesiony do 
Rady lub Komisji na takich samych 
warunkach.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1, niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
oraz przez okres jednego roku po wejściu 
w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
XXXX/2010 zmieniającego Regulamin 
pracowniczy urzędników Wspólnot 
Europejskich i Warunki zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot 
Europejskich, organy powołujące 
odnośnych instytucji w uzasadnionych
wyjątkowych okolicznościach i na 
podstawie uzasadnionej decyzji mogą, 
stanowiąc w drodze wspólnego 
porozumienia i wyłącznie w interesie 
służby, po wysłuchaniu zainteresowanego 
urzędnika, przenieść go z Rady lub 
Komisji do ESDZ bez powiadamiania 
pracowników o wolnym stanowisku. 
Urzędnik ESDZ może być przeniesiony do 
Rady lub Komisji na takich samych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 44
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 98 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od daty ustalonej przez Wysokiego Od daty ustalonej przez Wysokiego
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Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczącego Komisji, jednak 
najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r., organ 
powołujący rozpatruje również podania 
urzędników z innych instytucji bez 
przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych 
kategorii.

Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczącego Komisji, jednak 
najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r., organ 
powołujący rozpatruje również podania 
urzędników z innych instytucji bez 
przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych 
kategorii. Do celów niniejszego 
regulaminu pracowniczego termin 
„personel z krajowych służb 
dyplomatycznych” obejmuje również 
pracowników innych instytucji 
rządowych, których krajowe służby 
dyplomatyczne zamierzają oddelegować 
lub oddelegowały do ESDZ.

Or. en

Poprawka 45
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 98 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez 
uszczerbku dla art. 97 organ powołujący, 
przy obsadzaniu wolnego stanowiska w 
Radzie lub Komisji, rozpatruje podania 
kandydatów wewnętrznych i urzędników 
ESDZ, którzy byli urzędnikami danej 
instytucji zanim zostali urzędnikami 
ESDZ, bez przyznawania pierwszeństwa 
żadnej z tych kategorii.

2. Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez 
uszczerbku dla art. 97 organ powołujący, 
przy obsadzaniu wolnego stanowiska w 
Radzie lub Komisji, rozpatruje podania 
kandydatów wewnętrznych i urzędników 
ESDZ, którzy byli urzędnikami danej 
instytucji zanim zostali urzędnikami 
ESDZ, bez przyznawania pierwszeństwa 
żadnej z tych kategorii. Zgodnie z art. 27 
regulaminu pracowniczego oraz art. 12 
ust. 1 akapit pierwszy warunków 
zatrudnienia innych pracowników celem 
rekrutacji będzie zagwarantowanie 
instytucji usług urzędników oraz 
pracowników tymczasowych o najwyższym 
stopniu umiejętności, skuteczności oraz 
uczciwości, rekrutowanych z możliwie 
najszerszego obszaru geograficznego 
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spośród obywateli państw członkowskich, 
przy uwzględnieniu kryterium równowagi 
płci. Zobowiązanie to odnosi się do całej 
ESDZ, a także do poszczególnych 
elementów składowych personelu, w tym 
pracowników tymczasowych, o których 
mowa w art. 2 lit. e) warunków 
zatrudnienia innych pracowników.

Or. en

Poprawka 46
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 98 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dla zagwarantowania odpowiedniej 
równowagi geograficznej oraz równowagi 
płci w ESDZ, kandydaci spośród słabiej 
reprezentowanych państw członkowskich 
oraz słabiej reprezentowanej płci mogą 
być traktowani priorytetowo, pod 
warunkiem, że posiadają oni zasadniczo 
zbliżone kwalifikacje.

Or. pl

Poprawka 47
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich
Tytuł VIIIa – Artykuł 99 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 99a
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Przed rozpoczęciem wykonywania 
obowiązków, a także w stosownych 
przypadkach po tym fakcie, wszyscy 
pracownicy ESDZ w grupie funkcyjnej 
AD przechodzą wspólne szkolenie. W tym 
celu tworzona jest Europejska Akademia 
Dyplomatyczna. Akademia prowadzi 
bliską współpracę z odnośnymi organami 
w państwach członkowskich oraz z 
Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i 
Obrony, które po okresie przejściowym 
stanie się częścią Akademii. Akademia 
prowadzi szkolenia w oparciu o jednolite 
programy, szkolenia obejmować będą w 
stosownych przypadkach procedury 
konsularne i legislacyjne, dyplomację, 
rozwiązywanie konfliktów oraz stosunki 
międzynarodowe, a także wiedzę z zakresu 
historii i funkcjonowania Unii 
Europejskiej.  Akademia będzie również 
prowadzić szkolenia dla personelu 
WPBiO i w stosownych przypadkach 
będzie również otwarta dla pozostałych 
pracowników pełniących obowiązki na 
rzecz Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 48
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sformułowanie „jest obywatelem 
jednego z Państw Członkowskich 
Wspólnot” zostaje zastąpione „jest 
obywatelem Unii”.

Or. en
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Poprawka 49
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 40a
Organ powołujący może podjąć decyzję o 
odwołaniu ze stanowiska w interesie 
służby starszego pracownika 
tymczasowego, definiowanego 
analogicznie jak w art. 29 ust. 2 
regulaminu pracowniczego. Załącznik IV 
do regulaminu pracowniczego ma 
zastosowanie z uwzględnieniem 
niezbędnych zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Między innymi w związku z utworzeniem ESDZ może być konieczne podjęcie przez organ 
powołujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi, decyzji o odwołaniu ze 
stanowiska starszego pracownika tymczasowego ze względów politycznych lub w interesie 
służby.

Poprawka 50
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 40b
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Organ powołujący może podjąć decyzję o 
przyznaniu statusu pracownika 
pozostającego w dyspozycji pracownikowi 
tymczasowemu, który utracił etat wskutek 
redukcji liczby stanowisk przyznanej 
organowi powołującemu.
Taki pracownik tymczasowy zaprzestaje 
wykonywania swoich obowiązków i 
korzystania z praw do wynagrodzenia i 
awansu. Pracownik tymczasowy, który 
utracił etat, otrzymuje zasiłek obliczony, z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian, 
zgodnie z załącznikiem IV do regulaminu 
pracowniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Między innymi w związku z utworzeniem ESDZ może być konieczne podjęcie przez organ 
powołujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi, decyzji o przyznaniu 
pracownikowi tymczasowemu statusu pracownika pozostającego do dyspozycji ze względów 
politycznych lub w interesie służby w przypadku redukcji liczby etatów.

Poprawka 51
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Rozdział 10 – Artykuł 50b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Mogą oni zostać zatrudnieni 
maksymalnie na okres czterech lat. Ich 
umowa może być przedłużona kilka razy 
na okres nieprzekraczający czterech lat w 
przypadku każdego przedłużenia. 
Przedłużenie przyznaje się pod warunkiem 
przedłużenia oddelegowania z krajowej
służby dyplomatycznej na okres 
przedłużenia umowy.

2. Mogą oni zostać zatrudnieni 
maksymalnie na okres czterech lat. Ich 
umowa może być przedłużona kilka razy 
na okres nieprzekraczający czterech lat. 
Całkowity okres zatrudnienia nie 
powinien przekraczać ośmiu lat. Niemniej 
jednak w wyjątkowych okolicznościach i w 
interesie służby pod koniec ósmego roku 
umowa może zostać przedłużona o 
maksymalny okres dwóch lat.

Or. en
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Poprawka 52
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Rozdział 10 – Artykuł 50b – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Do celów niniejszych warunków 
zatrudnienia termin „personel z 
krajowych służb dyplomatycznych” 
obejmuje również pracowników innych 
instytucji rządowych, których krajowe 
służby dyplomatyczne zamierzają 
oddelegować lub oddelegowały do ESDZ.

Or. en

Poprawka 53
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kończąc służbę, pracownik o którym 
mowa w art. 2 ma prawo do emerytury za 
wysługę lat, przeniesienia ekwiwalentu 
aktuarialnego lub odprawy zgodnie z 
rozdziałem 3 tytułu V regulaminu 
pracowniczego oraz załącznikiem VIII do 
tego regulaminu. W przypadku, gdy 
pracownikowi przysługuje emerytura za 
wysługę lat, jego prawa emerytalne obniża 
się proporcjonalnie do kwot wypłacanych 
zgodnie z art. 42.
W warunkach określonych poniżej 
zastosowanie ma art. 9 ust. 2 załącznika 
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VIII do Regulaminu pracowniczego:
w interesie służby w oparciu o obiektywne 
kryteria i przejrzyste procedury 
wprowadzone przez ogólne przepisy 
wykonawcze organ powołujący może 
postanowić o niestosowaniu obniżki 
emerytury pracownika tymczasowego w 
stosunku do maksymalnie ośmiu 
pracowników tymczasowych we 
wszystkich instytucjach w każdym roku, 
poza liczbą urzędników uprawnionych do 
emerytury bez redukcji świadczeń 
emerytalnych na mocy art. 9 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego. Roczna liczba 
pracowników może ulegać zmianom w 
zależności od tego, czy średnio w ciągu 
każdych dwóch lat przekroczyła 10, a 
ponadto uwarunkowana jest zasadą 
zachowania neutralności budżetowej. 
Przed upływem pięciu lat Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z oceny wdrażania 
wspomnianych procedur i kryteriów. W 
stosownych przypadkach po upływie 
pięciu lat Komisja przedstawia propozycję 
zmiany maksymalnej liczby pracowników 
zwolnionych od potrąceń w ciągu roku w
oparciu o art. 336 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza niezbędne wyjaśnienie przepisów dotyczących wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę.
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Poprawka 54
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dla zagwarantowania odpowiedniej 
równowagi geograficznej oraz równowagi 
płci w ESDZ, Wysoki Przedstawiciel Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący 
Komisji może priorytetowo traktować 
kandydatów spośród słabiej 
reprezentowanych państw członkowskich 
oraz słabiej reprezentowanej płci, pod 
warunkiem, że posiadają oni zasadniczo 
zbliżone kwalifikacje.

Or. pl

Poprawka 55
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację w ESDZ pracowników z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji może 
postanowić, aby na zasadzie odstępstwa od 
art. 98 ust. 1 regulaminu pracowniczego, 
do dnia 30 czerwca 2013 r. przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD w 
przypadku zasadniczo równych 
kwalifikacji istniała możliwość 
przyznawania pierwszeństwa kandydatom 
z krajowych służb dyplomatycznych 
państw członkowskich.

3. Aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację w ESDZ pracowników z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji może 
postanowić, aby na zasadzie odstępstwa od 
art. 98 ust. 1 regulaminu pracowniczego, 
do dnia 30 czerwca 2013 r. przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD w 
przypadku zasadniczo równych 
kwalifikacji istniała możliwość 
przyznawania pierwszeństwa kandydatom 
z krajowych służb dyplomatycznych 
państw członkowskich, z uwzględnieniem 
odpowiedniej reprezentacji geograficznej.
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Poprawka 56
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
W ciągu dwóch lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a najpóźniej 
do połowy 2013 r., Wysoki Przedstawiciel 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący 
Komisji przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji 
sprawozdanie z jego wykonania, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
równowagi płci i równowagi geograficznej 
wśród pracowników ESDZ.

Or. en


