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Predlog spremembe 31
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 27 Pogodbe o 
Evropski uniji mora visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko pomagati Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ESZD). Ta služba opravlja svoje 
delo v sodelovanju z diplomatskimi 
službami držav članic, sestavljajo pa jo 
uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega 
sekretariata Sveta in Komisije ter napoteno 
osebje iz nacionalnih diplomatskih služb.

(1) V skladu s členom 27 Pogodbe o 
Evropski uniji mora visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko pomagati Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ESZD). Ta služba opravlja svoje 
delo v sodelovanju z diplomatskimi 
službami držav članic, sestavljajo pa jo 
uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega 
sekretariata Sveta in Komisije ter napoteno 
osebje iz nacionalnih diplomatskih služb. 
Za namene te uredbe bi moralo „osebje iz 
nacionalnih diplomatskih služb“ 
vključevati tudi osebje iz drugih vladnih 
služb, ki jih namerava nacionalna 
diplomatska služba napotiti oz. jih je že 
napotila v ESZD. 

Or. en

Predlog spremembe 32
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi se zagotovila prožnost pri 
posebnih razmerah (na primer potreba po 
takojšnji zapolnitvi delovnega mesta ali 
prihodnje prerazporeditve podpornih nalog 
iz Sveta ali Komisije na ESZD), mora biti 
v izjemnih primerih mogoča tudi 
premestitev uradnikov v interesu službe, 
torej brez predhodnega razpisa prostega 
delovnega mesta, iz Sveta ali Komisije v 

(7) Da bi se zagotovila prožnost pri 
posebnih razmerah (na primer potreba po 
takojšnji zapolnitvi delovnega mesta ali 
prihodnje prerazporeditve podpornih nalog 
iz Sveta ali Komisije na ESZD), mora biti 
v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih 
mogoča tudi premestitev uradnikov v 
interesu službe, torej brez predhodnega 
razpisa prostega delovnega mesta, iz Sveta 
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ESZD. Podobno mora biti mogoča 
premestitev uradnikov iz ESZD v Svet ali 
Komisijo, kadar je to v interesu službe.

ali Komisije v ESZD. Podobno mora biti 
mogoča premestitev uradnikov iz ESZD v 
Svet ali Komisijo, kadar je to v interesu 
službe.

Or. en

Predlog spremembe 33
Zbigniew Ziobro

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Nujno je treba zagotoviti, da se 
uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih 
služb, kandidati iz Sveta ali Komisije, pa 
tudi notranji kandidati lahko prijavijo na 
delovna mesta v ESZD pod enakimi 
pogoji. Najpozneje s 1. julijem 2013 mora 
to veljati tudi za uradnike drugih institucij. 
Vendar pa mora imeti visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije zaradi 
zagotovitve ustrezne zastopanosti osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD 
možnost določiti, da se do 30. junija 2013 
pri zapolnitvi delovnih mest v funkcionalni 
skupini AD v primeru kandidatov z 
večinoma enakimi kvalifikacijami lahko 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic.

(8) Nujno je treba zagotoviti, da se 
uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih 
služb, kandidati iz Sveta ali Komisije, pa 
tudi notranji kandidati lahko prijavijo na 
delovna mesta v ESZD pod enakimi 
pogoji, ob zagotavljanju ustrezne 
geografske zastopanosti. Najpozneje s 
1. julijem 2013 mora to veljati tudi za 
uradnike drugih institucij. Vendar pa mora 
imeti visoki predstavnik Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije zaradi zagotovitve 
ustrezne zastopanosti osebja iz nacionalnih 
diplomatskih služb v ESZD možnost 
določiti, da se do 30. junija 2013 pri 
zapolnitvi delovnih mest v funkcionalni 
skupini AD v primeru kandidatov z 
večinoma enakimi kvalifikacijami lahko 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, ob 
upoštevanju potrebe po ustrezni 
geografski zastopanosti.

Or. pl
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Predlog spremembe 34
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izbrani kandidati iz nacionalnih 
diplomatskih služb, ki jih napotijo njihove 
države članice, se zaposlijo kot začasni 
uslužbenci, zato zanje veljajo enaki pogoji 
kot za uradnike. Izvedbene določbe, ki jih 
bo sprejela ESZD, morajo začasnim 
uslužbencem zagotavljati karierne 
možnosti, ki ustrezajo kariernim 
možnostim uradnikov.

(9) Izbrani kandidati iz nacionalnih 
diplomatskih služb, ki jih napotijo njihove 
države članice, se zaposlijo kot začasni 
uslužbenci, zato zanje veljajo enaki pogoji 
kot za uradnike. Izvedbene določbe, ki jih 
bo sprejela ESZD, morajo začasnim 
uslužbencem in uradnikom zagotavljati 
enakovredne karierne možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 35
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Zaposlovanje v ESZD temelji na 
odlikah in zagotavlja primerno 
geografsko zastopanost in uravnoteženost 
obeh spolov. Osebje ESZD bi moralo 
sestavljati ustrezno število državljanov iz 
vseh držav članic.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. besede „državljan ene od držav članic 
Evropskih skupnosti“ se nadomestijo z 
„državljan Unije“.

Or. en

Predlog spremembe 37
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Člen 38 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V členu 38 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) napoteni uradnik ohrani svoje 
delovno mesto [...]; med napotitvijo je 
povišan v stopnji in [...] napreduje v 
skladu s sklepi, sprejetimi v skladu z 
drugim pododstavkom člena 15(1) pogojev 
o zaposlitvi drugih uslužbencev.“

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo ne ponuja zadostne pravne varnosti glede povišanj v stopnji in napredovanj, 
do katerih pride med napotitvijo. Napoteni uradnik potrebuje pravno varnost glede svojega 
položaja po vrnitvi v prvotno službo, zato je treba zagotoviti povišanja v stopnji in 
napredovanja, do katerih je v skladu z veljavnimi predpisi prišlo med napotitvijo.  
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Predlog spremembe 38
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 b (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Člen 39 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. V členu 39 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) ko se napotitev konča, se mora 
uradnik ponovno zaposliti na prvem 
delovnem mestu, ki se izprazni v njegovi 
funkcionalni skupini in ki ustreza 
njegovemu dejanskemu razredu, če zanj 
izpolnjuje pogoje. Če odkloni ponujeno 
delovno mesto, ohrani pravico do 
ponovne zaposlitve na naslednjem 
prostem delovnem mestu v svoji 
funkcionalni skupini, ki ustreza 
njegovemu razredu, če zanj izpolnjuje 
pogoje;  če delovno mesto odkloni 
drugič, se po posvetovanju s skupnim 
odborom lahko zahteva, da odstopi.  
Uradnik ostane napoten, dokler se 
dejansko ponovno ne zaposli, vendar ne 
prejema plače“. 

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo ne ponuja zadostne pravne varnosti glede povišanj v stopnji in napredovanj, 
do katerih pride med napotitvijo. Napoteni uradnik potrebuje pravno varnost glede svojega 
položaja po vrnitvi v prvotno službo, zato je treba zagotoviti povišanja v stopnji in 
napredovanja, do katerih je v skladu z veljavnimi predpisi prišlo med napotitvijo.  

Predlog spremembe 39
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Priloga VII  – Člen 13 a (novo)



PE448.750v01-00 8/20 AM\829618SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. V Prilogi VII se doda naslednji člen:
Člen 13(-a)

1. Z odstopanjem od členov 11 do 13 se 
uslužbenci Evropskega parlamenta, 
poslani na službeno pot v enega od treh 
krajev dela te institucije, lahko odločijo, 
da ne predložijo dodatne dokumentacije. 
V tem primeru se izplača pavšalni znesek 
60 % najvišjega zneska, določenega za to 
državo za vsako noč,  ki mu je bila 
odobrena, da jo prenoči v kraju službene 
poti. Izplača se mu lahko predujem za 
stroške službenega potovanja.
Pavšalnega plačila se ne sme opraviti za 
noči pred začetkom in po zaključku dela 
na službenem potovanju. 
Uslužbenci, poslani na službeno 
potovanje, ne smejo v nobenem primeru 
za isto obdobje službenega potovanja 
združiti pavšalno povračilo stroškov za 
nastanitev in povračilo na podlagi 
dodatne dokumentacije. Če iz izjave o 
stroških za službeno potovanje ni 
razvidno, katera metoda je bila 
uporabljena, se stroški za službeno 
potovanje poravnajo na podlagi dodatne 
dokumentacije.
2. Uslužbenci Evropskega parlamenta , ki 
službeno potujejo v Strasbourg med 
delnim zasedanjem, lahko na podlagi 
zahtevka, priloženega izjavi o stroških za 
službeno potovanje, zahtevajo izplačilo 
nadomestila na kilometer za potovanje 
med mestom Strasbourg in krajem 
nastanitve.
Nadomestilo na kilometer se izplača, če 
– uslužbenci, poslani na službeno 
potovanje predložijo plačani hotelski 
račun;
– je razdalja med mestom Strasbourg in 
krajem nastanitve dovolj velika.
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Celotni znesek povračila za hotelski račun 
in nadomestila na kilometer ne sme 
preseči najvišjega zneska, določenega za 
mesto Strasbourg.

Or. en

Obrazložitev

Kadrovskim predpisom je treba dodati posebne določbe, da bi zadostili posebnim potrebam 
Evropskega parlamenta, katerega uslužbenci morajo opravljati redna službena potovanja iz 
enega v drugi kraj dela te institucije.

Predlog spremembe 40
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Priloga VII – Člen 13 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. Člen 13a Priloge VII se nadomesti z 
naslednjim:

„Člen 13a
Podrobna pravila za uporabo členov 11, 
12, 13 in 13 -a te priloge različne 
institucije določijo v splošnih izvedbenih 
določbah“.

Or. en

Obrazložitev

Kadrovskim predpisom je treba dodati posebne določbe, da bi zadostili posebnim potrebam 
Evropskega parlamenta, katerega uslužbenci morajo opravljati redna službena potovanja iz 
enega v drugi kraj dela te institucije.
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Predlog spremembe 41
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka (9 c) (novo)
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Priloga VIII – člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9c. Člen 9(2) Priloge VIII se nadomesti z 
naslednjim:
„2. “Organ za imenovanja lahko v 
interesu službe in na podlagi objektivnih 
meril ter transparentnega postopka, 
uvedenega v splošnih izvedbenih 
določbah, odloči, da se za zadevnega 
uslužbenca zgornje znižanje ne uporabi. 
Skupno število uradnikov [...], ki se 
vsako leto upokojijo brez kakršnega koli 
znižanja pokojnin[...] , ne sme biti višje 
od 10 % v preteklem letu upokojenih 
uradnikov vseh institucij. Letni odstotek 
se lahko giba med 8 % in 12 %, pod 
pogojem, da skupni odstotek v dveh letih 
ne preseže 20 % in ob upoštevanju 
načela proračunske nevtralnosti. Pred 
iztekom petih let Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo o oceni izvajanja tega ukrepa. 
Kadar je to primerno, Komisija na 
podlagi člena 336 Pogodbe ES predlaga, 
da se po petih letih najvišji letni odstotek 
določi med 5 % in 10 % vseh uradnikov 
v vseh institucijah, ki se upokojijo v 
preteklem letu, na podlagi člena 336 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta 
določba ne posega v člen 39 pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev.“

Or. en

Obrazložitev

Nujna pojasnitev določb glede zgodnjega upokojevanja.
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Predlog spremembe 42
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar pa se pooblastila za imenovanje 
vodij delegacij izvajajo na podlagi seznama 
kandidatov, ki ga je odobrila Komisija v 
okviru svojih pristojnosti v skladu s 
Pogodbo. To pravilo se smiselno uporablja 
za premestitve v interesu službe.

2. Vendar pa se pooblastila za imenovanje 
vodij delegacij izvajajo s skrbnim izbirnim 
postopkom, ki temelji na odlikah in 
upošteva ustrezno zastopanost obeh 
spolov in geografsko uravnoteženost, na 
podlagi seznama kandidatov, ki ga je 
odobrila Komisija v okviru svojih 
pristojnosti v skladu s Pogodbo. To pravilo 
se smiselno uporablja za premestitve v 
interesu službe.

Or. en

Predlog spremembe 43
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pod pogoji iz člena 7(1) in ne glede na 
člena 4 in 29 lahko organa za imenovanja 
zadevnih institucij v izjemnih primerih in s 
skupnim soglasjem ter izključno v interesu 
službe po razgovoru z uradnikom iz Sveta 
ali Komisije tega premestita v ESZD, ne da 
bi uslužbence obvestila o prostem 
delovnem mestu. Uradnik ESZD je lahko 
pod enakimi pogoji premeščen v Svet ali 
Komisijo.

Pod pogoji iz člena 7(1), ne glede na člena 
4 in 29 in eno leto po začetku veljavnosti 
Uredbe (EU) št. XXXX/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi 
Kadrovskih predpisov za uradnike 
Evropskih skupnosti in Pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 
skupnosti lahko organa za imenovanja 
zadevnih institucij v skladu z ustrezno 
utemeljenim sklepom in v ustrezno 
utemeljenih izjemnih primerih s skupnim 
soglasjem ter izključno v interesu službe 
po razgovoru z uradnikom iz Sveta ali 
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Komisije tega premestita v ESZD, ne da bi 
uslužbence obvestila o prostem delovnem 
mestu. Uradnik ESZD je lahko pod 
enakimi pogoji premeščen v Svet ali 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 44
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dnem, ki ga določi visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije, vendar 
najpozneje s 1. julijem 2013 organ za 
imenovanja obravnava tudi prijave 
uradnikov iz drugih institucij, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov.

Z dnem, ki ga določi visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije, vendar 
najpozneje s 1. julijem 2013 organ za 
imenovanja obravnava tudi prijave 
uradnikov iz drugih institucij, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov. Za namene te uredbe bi 
moralo „osebje iz nacionalnih 
diplomatskih služb“ vključevati tudi 
osebje iz drugih vladnih služb, ki jih 
namerava nacionalna diplomatska služba 
napotiti oz. jih je že napotila v ESZD. 

Or. en

Predlog spremembe 45
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 98 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
Svetu ali Komisiji obravnava prijave 
notranjih kandidatov in uradnikov ESZD, 
ki so bili pred nastopom dela v ESZD 
uradniki zadevne institucije, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov.

2. Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
Svetu ali Komisiji obravnava prijave 
notranjih kandidatov in uradnikov ESZD, 
ki so bili pred nastopom dela v ESZD 
uradniki zadevne institucije, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov. V skladu s členom 27 teh 
kadrovskih predpisov in prvim 
pododstavkom člena 12(1) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev je namen 
zaposlovanja instituciji zagotoviti storitve 
najsposobnejših in najučinkovitejših 
uradnikov in začasnih uslužbencev z 
največjo stopnjo integritete, izbranih z 
najširšega možnega geografskega 
območja iz vrst državljanov držav članic, 
ob zagotavljanju zastopanosti obeh spolov.  
Ta obveznost velja za ESZD kot celoto in 
za različne vrste njenih uslužbencev, 
vključno z začasnimi uslužbenci iz člena 2 
(e) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Zbigniew Ziobro

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 98 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da se zagotovi ustrezno geografsko 
uravnoteženost in zastopanost obeh spolov 
v ESZD, se  lahko daje prednost 
kandidatom iz manj zastopanih držav 
članic in manj zastopanega spola, če 
imajo večinoma enake kvalifikacije.
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Or. pl

Predlog spremembe 47
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – Člen 99 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 99a
Pred nastopom dela in po potrebi po njem, 
uslužbenci ESZD na ravni AD opravijo 
skupno usposabljanje.  V ta namen se 
ustanovi evropska diplomatska akademija. 
Akademija tesno sodeluje z ustreznimi 
organi držav članic in Evropsko 
akademijo za varnost in obrambo ter 
slednjo po prehodnem obdobju vključi kot 
svoj sestavni del.  Usposabljanje temelji 
na enotnih učnih načrtih in po potrebi 
vključuje usposabljanje o konzularnih in 
poslaniških postopkih, diplomaciji, 
posredovanju v sporih in mednarodnih 
odnosih, pa tudi o zgodovini in delovanju 
Evropske unije. Akademija usposablja 
tudi osebje v misijah skupne varnostne in 
obrambne politike in je po potrebi odprta 
tudi za drugo osebje, ki dela za Evropsko 
unijo ali države članice.

Or. en



AM\829618SL.doc 15/20 PE448.750v01-00

SL

Predlog spremembe 48
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 a (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Besede „državljan ene od držav članic 
Evropskih skupnosti“ se nadomestijo z 
„državljan Unije“.

Or. en

Predlog spremembe 49
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 a (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 40a

Organ za imenovanja lahko v interesu 
službe sprejme sklep o upokojitvi visokega 
začasnega uslužbenca, opredeljenega po 
analogiji s členom 29(2) kadrovskih 
predpisov. Smiselno se uporablja Priloga 
IV h kadrovskim predpisom“. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi ustanovitve ESZD bi se med drugim lahko pojavila potreba, da organ za imenovanja 
skladno z veljavnimi proračunskimi pravili sprejme sklep o upokojitvi visokega začasnega 
uslužbenca iz političnih razlogov ali v interesu službe.
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Predlog spremembe 50
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 b (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 40b

Organ za imenovanja lahko sprejme sklep 
o podelitvi neaktivnega statusa začasnemu 
uslužbencu, ki je zaradi zmanjšanja 
števila delovnih mest, dodeljenih organu 
za imenovanja, postal presežni delavec.
V času, ko ima uslužbenec tak status, ne 
opravlja nalog in ne uživa pravic do 
osebnih prejemkov ali povišanja v stopnji.  
Uradnik z neaktivnim statusom prejema 
nadomestilo, smiselno izračunano v 
skladu s Prilogo IV h kadrovskim 
predpisom.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi ustanovitve ESZD bi se med drugim lahko pojavila potreba, da organ za imenovanja 
skladno z veljavnimi proračunskimi pravili sprejme sklep o podelitvi neaktivnega statusa 
začasnemu uslužbencu iz političnih razlogov ali v interesu službe v primeru zmanjšanja 
števila delovnih mest.

Predlog spremembe 51
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – Člen 50 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaposlijo se lahko za največ štiri leta. 2. Zaposlijo se lahko za največ štiri leta. 
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Pogodbe se lahko obnovijo več kot enkrat 
in vsakič za največ štiri leta. Obnovitev se 
odobri le, če je napotitev iz nacionalne 
diplomatske službe podaljšana za obdobje 
obnovitve.

Pogodbe se lahko obnovijo več kot enkrat 
za največ štirih leta. Zaposlitev skupaj ne 
bi smela trajati več kot osem let. Vendar 
se ob izteku osmih let v izjemnih 
okoliščinah in v interesu službe pogodba 
lahko podaljša za največ dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 52
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – člen 50 b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Za namene pogojev zaposlovanja 
„osebje iz nacionalnih diplomatskih 
služb“ vključuje tudi osebje iz drugih 
vladnih služb, ki jih namerava nacionalna 
diplomatska služba napotiti oz. jih je že 
napotila v ESZD. 

Or. en

Predlog spremembe 53
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 a (novo)
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Člen 39(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Ob prenehanju dela je uslužbenec v 
smislu člena 2 upravičen do starostne 
pokojnine, prenosa aktuarskega 
ekvivalenta ali izplačila odpravnine v 
skladu s poglavjem 3 naslova V in 
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Priloge VIII h Kadrovskim predpisom. 
Če ima uslužbenec pravico do starostne 
pokojnine, se njegove pokojninske 
pravice znižajo v sorazmerju z zneski, 
izplačanimi na podlagi člena 42.
Člen 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim 
predpisom se uporablja pod naslednjimi 
pogoji:
organ za imenovanja lahko v interesu 
službe in na podlagi objektivnih meril 
ter preglednega postopka, ki se uvede s 
pomočjo splošnih izvedbenih določb, 
odloči, da se v enem letu za največ osem 
začasnih uslužbencev iz vseh institucij ne 
uporabi nobeno znižanje pokojnin, poleg 
števila uradnikov, ki so izpolnili pogoje za 
upokojitev brez znižanja pokojnine v 
skladu s členom  9(2) Priloge VIII h 
kadrovskim predpisom. Letno število se 
lahko spreminja, pri čemer je treba 
upoštevati, da mora biti dveletno 
povprečje deset in načelo proračunske 
nevtralnosti. Pred iztekom petih let 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o oceni 
izvajanja tega ukrepa. Kadar je to 
primerno, Komisija po postopku iz člena 
336 Pogodbe  o delovanju Evropske unije 
pripravi predlog, da se po petih letih 
spremeni maksimalno letno število.“

Or. en

Obrazložitev

Nujna pojasnitev določb glede zgodnjega upokojevanja.
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Predlog spremembe 54
Zbigniew Ziobro

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da se zagotovi ustrezno geografsko 
uravnoteženost in zastopanost obeh spolov 
v ESZD, visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije lahko daje 
prednost kandidatom iz manj zastopanih 
držav članic in manj zastopanega spola, 
če imajo večinoma enake kvalifikacije. 

Or. pl

Predlog spremembe 55
Zbigniew Ziobro

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se zagotovi ustrezna zastopanost 
osebja iz nacionalnih diplomatskih služb v 
ESZD, lahko visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije odloči, da se z 
odstopanjem od člena 98(1) kadrovskih 
predpisov pri zapolnitvi nekaterih delovnih 
mest v funkcionalni skupini AD v ESZD 
do 30. junija 2013 daje prednost 
kandidatom iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, kadar se izbira med 
kandidati z večinoma enakimi 

3. Da se zagotovi ustrezna zastopanost 
osebja iz nacionalnih diplomatskih služb v 
ESZD, lahko visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije odloči, da se z 
odstopanjem od člena 98(1) kadrovskih 
predpisov pri zapolnitvi nekaterih delovnih 
mest v funkcionalni skupini AD v ESZD 
do 30. junija 2013 daje prednost 
kandidatom iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, kadar se izbira med 
kandidati z večinoma enakimi 
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kvalifikacijami. kvalifikacijami, ob upoštevanju potrebe po 
ustrezni geografski zastopanosti.

Or. pl

Predlog spremembe 56
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe   
visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije najkasneje do 
sredine leta 2013 predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji poročilo o 
njenem izvajanju, s posebnim poudarkom 
na ustrezni zastopanosti obeh spolov in 
geografski uravnoteženosti v ESZD.

Or. en


