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PR_COD_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].



PR\822342BG.doc 3/26 PE443.026v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .4



PE443.026v02-00 4/26 PR\822342BG.doc

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и 
Условията за работа на другите служители на Общностите
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2010)0309),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 336 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които предложението Комисията е внесла 
предложението (C7-0146/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност 
(08029/10),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по бюджетен контрол и на комисията по външни работи (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) В съответствие с член 27 от 
Договора за Европейския съюз, 
върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност се подпомага 
от Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД). Тази служба трябва да 
работи в сътрудничество с 
дипломатическите служби на 
държавите-членки и да включва 
длъжностни лица от съответните 
служби на Генералния секретариат на 
Съвета и на Комисията, както и 
персонал, командирован от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки. Тя трябва да 
съставлява част от откритата, 
ефикасна и независима европейска 
администрация на Съюза, както е 
предвидено в член 298 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Подчертава естеството на ЕСВД като част от независима европейска публична 
служба.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Всички служители на ЕСВД, 
обхванати от Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители, следва 
да имат еднакви права и задължения, 
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независимо дали са длъжностни лица 
на Европейския съюз или срочно 
наети служители от 
дипломатическите служби на 
държавите-членки, и следва да се 
третират еднакво, по-специално по 
отношение на допустимостта им да 
заемат всички длъжности при 
равностойни условия. Не следва да се 
прави разграничение между срочно 
наети служители от националните 
дипломатически служби и 
длъжностни лица на Европейския 
съюз по отношение на 
разпределянето на задължения във 
всички области на дейностите и 
политиките на ЕСВД.

Or. en

Обосновка

Равенството на правата и задълженията е от съществено значение за гарантиране 
на съгласувана и независима ЕСВД.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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прехвърлят в интерес на службата 
длъжностни лица от ЕСВД към 
Съвета или Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да се заличи, тъй като ѝ липсва прозрачност и тя 
представлява неограничена дерогация за процедурите по наемане на работа, 
изложени в глава първа от дял III на Правилника за длъжностните лица.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Необходимо е да се гарантира, че 
персонал от националните 
дипломатически служби, кандидати от 
Съвета и Комисията, както и вътрешни 
кандидати могат да кандидатстват за 
длъжности в ЕСВД на равни начала. 
Най-късно от 1 януари 2012 г. това 
следва да важи и за длъжностни лица от 
други институции. Въпреки това, с цел 
да се гарантира подходящо представяне 
в ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, върховният 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията следва да има право да реши, 
че за постове от функционална група 
AD, до 31 декември 2011 г. или докато 
броят на персонала от националните 
дипломатически служби достигне 
една трета от броя на персонала на 
ЕСВД на ниво AD, която от двете 
дати е по-ранна, може да бъде даван 
приоритет на кандидати от 
националните дипломатически служби 
на държавите-членки в случай на 
съществено изравнени квалификации.
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Or. en

Обосновка

Срок от една година изглежда достатъчен, за да се гарантира, че националните 
дипломатически служби са подходящо представени в рамките на ЕСВД. Освен това 
срокът на действие на настоящата дерогация ще изтече дори по-рано, ако нейната 
цел бъде постигната преди декември 2011 г.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За да се гарантира подходящ 
баланс между различните съставни 
части на персонала на ЕСВД и в 
съответствие с Решението на 
Съвета за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност, когато ЕСВД достигне 
пълния си капацитет, персоналът от 
държавите-членки следва да 
представлява най-малко една трета 
от целия персонал на ЕСВД на ниво 
администратори (AD), като 
длъжностните лица на Съюза следва 
да представляват най-малко 60% от 
целия персонал на ЕСВД на ниво AD.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Избраните кандидати от национални 
дипломатически служби, които са 
командировани от своите държави-
членки, следва да бъдат назначавани 

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

основа на обективна и прозрачна 
процедура и назначавани като срочно 
наети служители и по този начин да 
бъдат поставени на равни начала с 
длъжностните лица. Изпълнителните 
разпоредби, които ще се приемат от 
ЕСВД, следва да гарантират 
перспективи за развитие на кариерата в 
рамките на ЕСВД за срочно наетите 
служители, които са еднакви с тези за 
длъжностните лица.

Or. en

Обосновка

Такъв е случаят с наемането на други срочно наети служители и изглежда не би било 
оправдано отклонението от принципа, гласящ, че наемането следва да се основава на 
обективна и прозрачна процедура, установена в Правилника за длъжностните лица и 
Условията за работа на другите служители, само поради това, че срочно наетите 
служители са от националните дипломатически служби. В действителност 
необходимостта да се гарантира балансирано представителство на мъжете и 
жените, както и географски баланс, правят тази процедура наложителна.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Всички назначения в ЕСВД следва 
да бъдат въз основа на заслуги и на 
възможно най-широка географска 
основа. Персоналът на ЕСВД следва 
да включва подходящо присъствие на 
граждани от всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

С цел да подчертае съществуващото задължение в член 27 от Правилника за 
длъжностните лица и член 12, параграф 1 от Условията за работа на другите 
служители.
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се избегнат излишни 
ограничения при наемането на работа в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, следва да се 
приемат специални правила за 
продължителността на договорите. За 
тази специална категория срочно нает 
персонал правилата за командироване, 
отпуск по лични причини и
максималната пенсионна възраст следва 
да са уеднаквени с тези, приложими към 
длъжностните лица.

(10) С цел да се избегнат излишни 
ограничения при наемането на работа в 
ЕСВД на персонал от националните 
дипломатически служби, следва да се 
приемат специални правила за 
продължителността на договорите. За 
тази специална категория срочно нает 
персонал правилата за максималната 
пенсионна възраст следва да са 
уеднаквени с тези, приложими към 
длъжностните лица.

Or. en

Обосновка

Трудно може да се предвиди как разпоредбите относно командироването на 
длъжностните лица на Съюза могат да се прилагат към срочно наетите служители, 
които съгласно Договорите вече подлежат на командироване. Прилагането на 
разпоредбите относно отпуска по лични причини би било трудно в случая на 
служители, които биха могли да бъдат назначени в ЕСВД за по-малко от четири 
години. Следва да се прилагат действащите правила за срочно наети служители (член 
17 от Условията за работа на другите служители).

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) ЕСВД може да се обърне към 
ограничен брой високоспециализирани 
командировани национални експерти 
(SNEs), командировани с оглед на 
извършване на специфични задачи, в 
частност свързани с военни функции, 
въз основа на подробно описание на 
работата, спрямо които върховният 
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представител следва да има 
правомощия и чието командироване 
не следва да се отчита за целите на 
процедурата за наемане на срочно 
наети служители от националните 
дипломатически служби.

Or. en

Обосновка

Би изглеждало наложително изясняването на положението на командированите 
национални експерти (SNEs) в ЕСВД в законодателството в областта на 
длъжностните лица.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира 
последователно представляване на 
персонала на Комисията и на ЕСВД в 
делегациите, следва да се предвиди, че 
Комитетът на персонала на 
Комисията представлява също така 
персонала на ЕСВД, който ще има 
право да гласува и да се кандидатира в 
изборите за Комитет на персонала.

заличава се

Or. en

Обосновка

Несъвместимо от правна гледна точка с член 9 от Правилника за длъжностните лица 
и член 7 от Условията за работа на другите служители. За да бъде спазено правилно 
правото на сдружаване на персонала, гарантирано съгласно член 24б от Правилника 
за длъжностните лица и член 11 от Условията за работа на другите служители, 
ЕСВД следва да има свой собствен комитет на персонала.
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на опита, придобит от 
2004 г. досега, запазването на 
съществуващото ограничение по 
отношение на прилагането на 
приложение X към Правилника за 
длъжностните лица към договорно 
наетия персонал изглежда 
неоправдано. Това по-специално 
означава, че договорно наетият 
персонал следва да участва 
пълноценно в процедурата за 
мобилност по членове 2 и 3 от 
приложение X. За тази цел е 
необходимо да се предвиди договорно 
нает персонал, назначен в 
делегациите, към който се прилага 
член 3а от Условията за работа, да 
може да бъде зачисляван временно 
към седалището на институцията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Зачисляването към седалището на ЕСВД на служители, изрично назначени да 
работят в делегация, противоречи на принципите на лоялност и добро управление. 
Това представлява разширяване на възможността за наемане на договорно нает 
персонал, което е несъвместимо с независимостта на публичната администрация на 
Европейския съюз.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 95 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Поясняване на процедурата, както и на факта, че второто изречение не се прилага 
единствено за всички прехвърляния в интерес на службата, а само за тези, които 
засягат ръководителите на делегации.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При условията, предвидени в член 7, 
параграф 1, независимо от членове 4 и 
29 и за срок от една година от 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение 
на Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности и 
Условията за работа на другите 
служители на Общностите, органите 
по назначаването на съответните 
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уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.

институции по силата на надлежно 
обосновано решение и в изключителни 
случаи могат, като действат при общо 
съгласие и единствено в интерес на 
службата и след изслушване на 
въпросното длъжностно лице, да 
прехвърлят това длъжностно лице от 
Съвета или Комисията към ЕСВД, без 
да уведомяват персонала за свободната 
длъжност. При същите условия 
длъжностно лице от ЕСВД може да бъде 
прехвърлено към Съвета или 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящата дерогация е необходима само за началния период; поради това 
действието й следва да бъде ограничено във времето.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
ЕСВД органът по назначаването 
разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно 
нает персонал, към когото се прилага 
член 2, буква д) от Условията за работа 
на другите служители, както и на 
персонал от националните 
дипломатически служби, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории. 

1. За целите на член 29, параграф 1, 
буква а) и без да се засяга член 97, при 
попълването на свободна длъжност в 
ЕСВД органът по назначаването 
разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
Съвета, Комисията и ЕСВД, на срочно 
нает персонал, към когото се прилага 
член 2, буква д) от Условията за работа 
на другите служители, както и на 
персонал от националните 
дипломатически служби, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории. В 
съответствие с член 27 от 
Правилника за длъжностните лица и 
с алинея първа от член 12, параграф 1 
от Условията за работа на другите 
служители набирането на персонал 
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цели да осигури на институцията 
услугите на длъжностни лица и 
срочно наети служители със 
способности, ефикасност и 
почтеност, отговарящи на най-
високите стандарти, наети на 
възможно най-широка географска 
основа измежду гражданите на 
държавите-членки. Това задължение 
се прилага за ЕСВД като цяло и за 
различните ѝ съставни части на 
персонала, включително за срочно 
наетите служители, посочени в член 
2, буква д) от Условията за работа на 
другите служители.

Or. en

Обосновка

Принципът на географски баланс трябва да бъде спазван във всички отдели на ЕСВД. 
В частност не следва да е възможно да се коригира наличие на географски дисбаланс в 
дадена съставна част на персонала чрез създаване на географски дисбаланс в друга 
съставна част на персонала.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

От датата, определена от върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и заместник-председател на 
Комисията, но не по-късно от 1 януари 
2012 г. органът по назначаването също 
така разглежда заявленията за 
кандидатстване на длъжностни лица от 
други институции, без да дава 
приоритет на някоя от тези категории.

Or. en
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Обосновка

Срок от една година изглежда достатъчен, за да се гарантира, че лицата, идващи от 
националните дипломатически служби са подходящо представени в рамките на 
ЕСВД.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дял ІІІ, глава 1 от настоящия 
Правилник за длъжностните лица, и 
по-специално член 28, буква е), се 
прилага по аналогия по отношение на 
наемането на срочно нает персонал, 
към който се прилага член 2, буква д) 
от Условията за работа на другите 
служители. Кандидатите от 
националните дипломатически 
служби представят писмено съгласие 
от страна на тяхната национална 
дипломатическа служба за 
командироването им, в случай че 
кандидатурата им бъде одобрена.
По въпросите, свързани с наемането 
на персонал в ЕСВД, върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията получава 
препоръки от Консултативен 
комитет по назначенията, съставен 
от представители на държавите-
членки, Комисията, генералния 
секретариат на Съвета и 
Европейския парламент. 
Консултативният комитет по 
назначенията следи процедурите за 
подбор на всички нива на ЕСВД, както 
и хода на набирането на служители, 
включително по отношение на 
балансираното представяне на 
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половете и географския баланс.

Or. en

Обосновка

За наемането на персонал в ЕСВД следва да се прилага прозрачна и обективна 
процедура, като се използват съществуващите практики, изменени по подходящ 
начин.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности
Дял VIIIa – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 9, параграф 
1, буква а), първо тире, Комитетът 
на персонала на Комисията 
представлява също така 
длъжностните лица и другите 
служители на ЕСВД.

заличава се

Or. en

Обосновка

Несъвместимо от правна гледна точка с член 9 от Правилника за длъжностните лица 
и член 7 от Условията за работа на другите служители. За да бъде спазено правилно 
правото на сдружаване на персонала, гарантирано съгласно член 24б от Правилника 
за длъжностните лица и член 11 от Условията за работа на другите служители, 
ЕСВД следва да има свой собствен комитет на персонала.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 6
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 3 а – параграф 1 – алинея 1 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 3а, параграф 1, се добавя заличава се
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следната алинея:
„Персонал, назначен за изпълнението 
на задължения на пълен или непълен 
работен ден в делегации на Съюза, 
може да бъде временно зачислен към 
седалището на институцията 
съгласно процедурата за мобилност, 
определена в членове 2 и 3 от 
приложение X към Правилника за 
длъжностните лица.“

Or. en

Обосновка

Зачисляването към седалището на ЕСВД на служители, изрично назначени да 
работят в делегация, противоречи на принципите на лоялност и добро управление. 
Това представлява разширяване на възможността за наемане на договорно нает 
персонал, което е несъвместимо с независимостта на публичната администрация на 
Европейския съюз.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 7
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 3 б – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Член 3б, параграф 2, се заменя със 
следното:
„С изключение на случаите, посочени 
в член 3а, параграф 1, втора алинея, 
използването на договорно нает 
персонал за спомагателни задачи е 
изключено, когато се прилага член 
3а.“

заличава се

Or. en

Обосновка

Зачисляването към седалището на ЕСВД на служители, изрично назначени да 
работят в делегация, противоречи на принципите на лоялност и добро управление. 
Това представлява разширяване на възможността за наемане на договорно нает 



PR\822342BG.doc 19/26 PE443.026v02-00

BG

персонал, което е несъвместимо с независимостта на публичната администрация на 
Европейския съюз.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Глава 10 – Член 50 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Персонал от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки, който е бил подбран по 
процедурата, определена в член 98, 
параграф 1 от Правилника за 
длъжностните лица, и който е 
командирован от своята национална 
дипломатическа служба, се назначава 
като срочно нает персонал съгласно 
член 2, буква д).

1. Персонал от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки, който е бил подбран по 
процедурата, определена в член 98,
параграфи 1 и 1а от Правилника за 
длъжностните лица, и който е 
командирован от своята национална 
дипломатическа служба, се назначава 
като срочно нает персонал съгласно 
член 2, буква д).

Or. en

Обосновка

За наемането на персонал в ЕСВД следва да се прилага прозрачна и обективна 
процедура, като се използват съществуващите практики, изменени по подходящ 
начин.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Такъв персонал може да бъде 
назначаван за максимален срок от 
четири години. Договорите могат да 
бъдат подновявани повече от веднъж с 
максимален срок от четири години за 
всяко подновяване. Подновяването се 
извършва, при условие че 

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

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да се разглежда във връзка с член 6 от предложението 
за решение на Съвета за установяване на организацията и създаването на ЕСВД. 
Подновяването на договора в рамките, определени в член 50б, параграф 2 от 
Условията за работа на другите служители, не следва да зависи от решение на 
държавата-членка по произход на длъжностното лице, тъй като това би накърнило 
независимостта на персонала на ЕСВД.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

.' 2а. Държавите-членки подпомагат 
Съюза при изпълнението на 
отговорност по член 22 от 
Правилника за длъжностните лица
по отношение на срочно наети 
служители, за които се прилага член 
2, буква д) от Условията за работа на 
другите служители.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството на държавите-членки при изпълнението на отговорност по 
отношение на срочно наети служители на ЕСВД е важно, тъй като когато такива 
лица носят отговорност за щети, включително финансови щети, нанесени на Съюза, 
те вече може да са се върнали в националната си дипломатическа служба.
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Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Глава 10 – член 50 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членове 37, 38 и 39 от Правилника 
за длъжностните лица се прилагат 
по аналогия. Командироването не 
надхвърля края на договора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Трудно може да се предвиди как разпоредбите относно командироването на 
длъжностните лица на Съюза могат да се прилагат към срочно наетите служители, 
които съгласно Договорите вече подлежат на командироване.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Глава 10 – член 50 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 40 от Правилника за 
длъжностните лица се прилага по 
аналогия. Отпускът по лични причини 
не надхвърля края на договора. Член 17 
от Условията за работа на другите 
служители не се прилага.

2. Отпускът по лични причини не 
надхвърля края на договора. Член 17 от 
Условията за работа на другите 
служители не се прилага.

Or. en

Обосновка

Прилагането на разпоредбите относно отпуска по лични причини би било трудно в 
случая на служители, които биха могли да бъдат назначени в ЕСВД за по-малко от 
четири години. Следва да се прилага действащото правило относно неплатения 
отпуск за срочно нает персонал, предвидено в член 17 от Условията за работа на 
другите служители.
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Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 11
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 80 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. В член 80 се добавя следният 
параграф 5:
„5. Членове 95, 96 и 99 от Правилника 
за длъжностните лица се прилагат 
по аналогия.“

заличава се

Or. en

Обосновка

Разширяването на възможността за наемане на договорно нает персонал е 
несъвместимо с независимостта на публичната администрация на Европейския съюз.

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 12
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Член 118 се заменя със следното:
„Член 118

Приложение X към Правилника за 
длъжностните лица се прилага по 
аналогия към договорно наетия 
персонал на служба в трета държава. 
Независимо от това, член 21 от 
същото приложение се прилага само 
ако договорът е за не по-малко от 
една година.“

заличава се

Or. en
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Обосновка

Разширяването на обхвата на правилата, приложими към договорно наетия персонал, 
е несъвместимо с независимостта на публичната администрация на Европейския 
съюз.

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 13
Условия за работа на другите служители на Европейските общности
Член 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на социалното 
осигуряване, институцията е отговорна 
за частта на работодателя от вноските за 
социално осигуряване съгласно 
действащите разпоредби на мястото, 
където служителят изпълнява 
задълженията си, освен ако 
споразумението за седалището не 
предвижда друго. Институцията може 
да създаде автономна или допълнителна 
система за социално осигуряване за 
държави, в които няма местна система 
или тази местна система е недостатъчна.

По отношение на социалното 
осигуряване, институцията е отговорна 
за частта на работодателя от вноските за 
социално осигуряване съгласно 
действащите разпоредби на мястото, 
където служителят изпълнява 
задълженията си, освен ако 
споразумението за седалището не 
предвижда друго. Институцията създава
автономна или допълнителна система за 
социално осигуряване за държави, в 
които няма местна система или тази 
местна система е недостатъчна.

Or. en

Обосновка

Когато бъде счетено, че в дадена трета страна липсва система за социално 
осигуряване или че тя е недостатъчна, институцията не следва да има свобода на 
действие по отношение на това, дали да създаде автономна или допълнителна 
система за социално осигуряване за местния персонал. Всеки друг подход би означавал 
да се признае липсата или недостатъчният характер на системата за социално 
осигуряване, без да се предприемат, в качеството на работодател, подходящи мерки 
за разрешаването на този проблем.
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С цел да се гарантира балансирано 
представяне на половете в ЕСВД, за 
някои длъжности във функционална 
група AD в ЕСВД върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията може да 
даде приоритет на кандидати от по-
слабо представения пол в случай на 
съществено изравнени квалификации.

Or. en

Обосновка

Балансираното представяне на половете в ЕСВД е приоритет за Парламента и 
създаването на ЕСВД е уникална възможност за разрешаването на този въпрос. 
Длъжностите на ръководителите на делегации също следва да попадат в обхвата на 
тази политика.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

кандидати от националните 
дипломатически служби на държавите-
членки в случай на съществено 
изравнени квалификации. Настоящата 
дерогация може да се използва до 31 
декември 2011 г. или до датата, на 
която броят на персонала от 
националните дипломатически 
служби за първи път достигне една 
трета от броя на персонала на ЕСВД 
във функционална група AD, в 
зависимост от това коя от двете 
дати настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

Срок от една година изглежда достатъчен, за да се гарантира, че националните 
дипломатически служби са подходящо представени в рамките на ЕСВД. Освен това 
срокът на действие на настоящата дерогация ще изтече дори по-рано, ако нейната 
цел бъде постигната преди декември 2011 г.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Клаузата за преразглеждане би засилила прозрачността на политиката на ЕСВД по 
отношение на персонала и би била възможност да се направи преглед на 
балансираното представяне на половете и географския баланс в рамките на 
службата.


