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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád 
úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto 
společenství
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0309),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 336 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0146/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější 
činnost (08029/10),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu a Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 27 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že vysokému představiteli Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
má být při práci oporou Evropská služba 
pro vnější činnost (ESVČ). Tato služba 
působí ve spolupráci s diplomatickými 
službami členských států a skládá se 

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

z úředníků příslušných oddělení 
generálního sekretariátu Rady a Komise, 
jakož i z vyslaného personálu 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států. Je součástí otevřené, 
efektivní a nezávislé evropské správy 
Unie, jak je uvedeno v článku 298 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňuje se povaha ESVČ jako součásti nezávislé evropské služby.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Všichni zaměstnanci ESVČ, na které 
se vztahuje služební řád a pracovní řád 
ostatních zaměstnanců, by měli mít stejná 
práva a stejné povinnosti, bez ohledu na 
to, zda jsou úředníky Evropské unie nebo 
dočasnými zaměstnanci pocházejícími 
z diplomatických služeb členských států, 
a mělo by s nimi být zacházeno stejným 
způsobem, zejména v souvislosti se 
způsobilostí k výkonu všech pozic za 
stejných podmínek. Pokud jde 
o přidělování úkolů ve všech oblastech 
činností a politik prováděných ESVČ, 
nemělo by se nerozlišovat mezi dočasnými 
zaměstnanci pocházejícími 
z diplomatických služeb členských států 
a úředníky Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Stejná práva a povinnosti jsou pro zajištění koherentní a nezávislé ESVČ zásadní.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci pružného řešení specifických 
situací (např. vznikne-li naléhavá potřeba 
zaplnit určitou pozici nebo převést 
v budoucnu plnění podpůrných úkolů 
z Rady či Komise do ESVČ) by mělo být za 
výjimečných okolností umožněno 
přeřazení úředníků ve služebním zájmu, 
resp. bez předchozího výběrového řízení 
na volné pracovní místo, z Rady či Komise 
do Evropské služby pro vnější činnost. 
Přeřazení úředníků ve služebním zájmu 
by pak mělo být stejným způsobem možné 
i z Evropské služby pro vnější činnost do 
Rady nebo Komise.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být vypuštěno, protože není dostatečně transparentní a představuje 
neomezenou výjimku z postupu přijímání stanoveného v první kapitole hlavy III služebního 
řádu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v Evropské službě pro vnější činnost 
je třeba zajistit rovnocenné příležitosti pro 
zaměstnance vnitrostátních diplomatických 
služeb, kandidáty z Rady a Komise 
i interní uchazeče. Nejpozději od 
1. července 2013 by se pak tento princip 
měl uplatňovat i ve vztahu k úředníkům 
jiných orgánů. Aby se však v Evropské 
službě pro vnější činnost zaručilo patřičné 

(8) V souvislosti s žádostmi o pracovní 
místo v Evropské službě pro vnější činnost 
je třeba zajistit rovnocenné příležitosti pro 
zaměstnance vnitrostátních diplomatických 
služeb, kandidáty z Rady a Komise 
i interní uchazeče. Nejpozději od 1. ledna 
2012 by se pak tento princip měl 
uplatňovat i ve vztahu k úředníkům jiných 
orgánů. Aby se však v Evropské službě pro 
vnější činnost zaručilo patřičné zastoupení 
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zastoupení zaměstnanců vnitrostátních 
diplomatických služeb, vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise by měl mít 
možnost rozhodnout, že do 30. června 
2013 lze na pozicích ve funkční skupině 
AD upřednostňovat uchazeče
z vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, ovšem za předpokladu, že 
budou mít v zásadě rovnocennou 
kvalifikaci jako ostatní kandidáti.

zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 
služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise by měl mít možnost 
rozhodnout, že do 31. prosince 2011 nebo 
do doby, kdy zaměstnanci vnitrostátních 
diplomatických služeb budou tvořit jednu 
třetinu zaměstnanců ESVČ na úrovni AD, 
podle toho, co nastane dříve, lze na 
pozicích ve funkční skupině AD 
upřednostňovat uchazeče z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
ovšem za předpokladu, že budou mít 
v zásadě rovnocennou kvalifikaci jako 
ostatní kandidáti.

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok se zdá být dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se zajistilo dostatečné zastoupení 
vnitrostátních diplomatických služeb v ESVČ. Kromě toho by tato výjimka měla zaniknout 
ještě dříve, pokud toho bude dosaženo do 31. prosince 2011.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S cílem zajistit vyváženost mezi 
různými složkami zaměstnanců ESVČ a 
v souladu s rozhodnutím Rady 
o organizaci a fungování Evropské služby 
pro vnější činnost by měli v době, kdy 
ESVČ dosáhne své plné kapacity, 
zaměstnanci z členských států 
představovat alespoň třetinu všech 
zaměstnanců ESVČ na úrovni AD 
a úředníci Unie alespoň 60 % všech 
zaměstnanců ESVČ na úrovni AD.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

To je případ zaměstnávání ostatních dočasných zaměstnanců a zdá se, že neexistuje 
odůvodnění pro výjimku ze zásady, že zaměstnávání by mělo být založeno na objektivním 
a transparentním postupu stanoveném ve služebním řádu a pracovním řádu ostatních 
zaměstnanců pouze z toho důvodu, že dočasní zaměstnanci pocházejí z vnitrostátních 
diplomatických služeb. Potřeba zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů a zeměpisné 
zastoupení dává tomuto postupu zásadní význam.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Všichni zaměstnanci ESVČ by měli 
být jmenováni na základě zásluh a co 
nejširší zeměpisné základny. Mezi 
zaměstnanci ESVČ by měli být 
odpovídajícím způsobem zastoupeni státní 
příslušníci všech členských států.

Or. en
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Odůvodnění

Zdůraznění stávající povinnosti v článku 27 služebního řádu a čl. 12 odst. 1 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se zaměstnanci pocházející 
z vnitrostátních diplomatických služeb 
nepotýkali v ESVČ se zbytečnými 
pracovními omezeními, je třeba přijmout 
zvláštní pravidla pro délku jejich smluv. 
U této konkrétní kategorie dočasných 
zaměstnanců by se měla pravidla pro 
dočasné přidělení, pracovní volno 
z osobních důvodů a maximální věk pro 
odchod do důchodu uvést v soulad 
s pravidly, která se vztahují na úředníky.

(10) Aby se zaměstnanci pocházející 
z vnitrostátních diplomatických služeb 
nepotýkali v ESVČ se zbytečnými 
pracovními omezeními, je třeba přijmout 
zvláštní pravidla pro délku jejich smluv. 
U této konkrétní kategorie dočasných 
zaměstnanců by se měla pravidla pro 
maximální věk pro odchod do důchodu 
uvést v soulad s pravidly, která se vztahují 
na úředníky.

Or. en

Odůvodnění

Je těžké předvídat, jak lze ustanovení o dočasném přidělení úředníků Unie použít na dočasné 
zaměstnance, na něž se podle Smluv již dočasné přidělení vztahuje. Použití ustanovení 
o pracovním volnu z osobních důvodů by bylo problematické v případě zaměstnanců, kteří by 
mohli být zaměstnaní v ESVČ na dobu kratší než čtyři roky. Měla by platit současná pravidla 
pro dočasné zaměstnance (článek 17 pracovního řádu ostatních zaměstnanců).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) ESVČ může využít omezený počet 
vysoce specializovaných dočasně 
přidělených národních odborníků, 
vyslaných s cílem vykonávat konkrétní
úkoly, související zejména s vojenskými 
funkcemi, na základě podrobného popisu 
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práce, který spadá do kompetence 
vysokého představitele, a jejichž vyslání se 
nezohledňuje pro účely postupu pro 
zaměstnávání dočasných zaměstnanců 
z vnitrostátních diplomatických služeb.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit postavení specializovaných národních odborníků v ESVČ v právních 
předpisech týkajících se zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. V zájmu zajištění jednotného 
zastoupení zaměstnanců Komise a ESVČ, 
kteří pracují v delegacích, je třeba 
stanovit, že Výbor zaměstnanců Komise 
zastupuje rovněž zaměstnance ESVČ a že 
tito zaměstnanci mají ve vztahu k Výboru 
zaměstnanců Komise aktivní i pasivní 
volební právo.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod není právně konzistentní s článkem 9 služebního řádu a s článkem 7 pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců. Aby bylo řádně dodržováno právo na sdružování zaměstnanců 
zaručené podle článku 24b služebného řádu a podle článku 11 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, měla by mít ESVČ vlastní Výbor zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. S ohledem na zkušenosti nabyté od 
roku 2004 se zdá, že neexistuje žádný 

vypouští se
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důvod, který by ospravedlňoval zachování 
stávajících omezení, jež se týkají 
uplatňování přílohy X služebního řádu na 
smluvní zaměstnance. Na smluvní 
zaměstnance by se zejména měl plně 
vztahovat proces mobility podle článků 2 
a 3 přílohy X. Za tímto účelem je třeba 
stanovit, že smluvní zaměstnanci, kteří 
pracují v delegacích a vztahuje se na ně 
článek 3a pracovního řádu, mohou být 
dočasně přiděleni do sídla orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Přidělit smluvní zaměstnance do sídla ESVČ, když byli konkrétně zaměstnáni, aby pracovali 
v delegacích, není v souladu se zásadami loajality a řádné správy. Představuje to rozšíření 
možnosti zaměstnávat smluvní zaměstnance, což není slučitelné s nezávislostí úředníků 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Nadpis VIII a – čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Objasnění postupu a skutečnosti, že druhá věta neplatí pro všechna přeřazení ve služebním 
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zájmu, ale pouze pro přeřazení vedoucích delegací.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Nadpis VIII a – článek 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1 
a bez ohledu na články 4 a 29 mohou ve 
výjimečných případech jmenovací orgány 
dotčených orgánů po vzájemné dohodě 
a výhradně ve služebním zájmu přeřadit 
úředníka po jeho vyslechnutí z Rady či 
Komise do ESVČ, aniž by dříve 
zaměstnance uvědomily o volném 
pracovním místě. Úředníci ESVČ pak 
mohou být za stejných podmínek přeřazeni 
do Rady či Komise.

Za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1,
bez ohledu na články 4 a 29 a po dobu 
jednoho roku po vstupu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XXXX/2010, kterým se mění služební 
řád úředníků Evropských společenství a 
pracovní řád ostatních zaměstnanců 
těchto společenství, v platnost, mohou na 
základě řádně odůvodněného rozhodnutí 
a ve výjimečných případech jmenovací 
orgány dotčených orgánů po vzájemné 
dohodě a výhradně ve služebním zájmu 
přeřadit úředníka po jeho vyslechnutí 
z Rady či Komise do ESVČ, aniž by dříve 
zaměstnance uvědomily o volném 
pracovním místě. Úředníci ESVČ pak 
mohou být za stejných podmínek přeřazeni 
do Rady či Komise.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka je nutná pouze v počátečním období, proto by měla být časově omezena.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Nadpis VIII a – čl. 98 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž 
by tím byl dotčen článek 97, bude orgán 

1. Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. a), a aniž 
by tím byl dotčen článek 97, bude orgán 
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oprávněný ke jmenování zvažovat při 
obsazování volného místa v ESVČ žádosti 
úředníků Rady, Komise a ESVČ, 
dočasných zaměstnanců, na něž se vztahuje 
čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, a zaměstnanců z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, aniž by kteroukoli z těchto 
kategorií upřednostňoval. 

oprávněný ke jmenování zvažovat při 
obsazování volného místa v ESVČ žádosti 
úředníků Rady, Komise a ESVČ, 
dočasných zaměstnanců, na něž se vztahuje 
čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, a zaměstnanců z 
vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, aniž by kteroukoli z těchto 
kategorií upřednostňoval. V souladu s 
článkem 27 tohoto služebního řádu a 
s prvním pododstavcem čl. 12 odst. 1 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců 
je nábor pracovníků zaměřen na to, aby 
instituci zajistil služby úředníků a 
dočasných zaměstnanců na nejvyšší 
úrovni schopností, efektivity a 
bezúhonnosti, zaměstnaných na co 
nejširší zeměpisné bázi z řad státních 
příslušníků členských států. Tato 
povinnost se vztahuje na ESVČ jako celek 
i na její jednotlivé složky zaměstnanců, 
včetně dočasných zaměstnanců uvedených 
v čl. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

V celé ESVČ musí být zachována zeměpisná rovnováha. Nemělo by být hlavně možné 
napravovat zeměpisnou nerovnováhu v jedné složce zaměstnanců odpovídající zeměpisnou 
nerovnováhou v jiné složce zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Od data, které stanoví vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředseda Komise, nejpozději 
však ode dne 1. ledna 2012, pak bude 
jmenovací orgán bez jakýchkoli preferencí 
pro kteroukoli kategorii zvažovat i žádosti 
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úředníků z jiných orgánů. úředníků z jiných orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok se zdá být dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se zajistilo dostatečné zastoupení 
vnitrostátních diplomatických služeb v ESVČ.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Nadpis VIII a – čl. 98 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kapitola 1 hlavy III tohoto služebního 
řádu, zejména čl. 28 písm. f), platí 
analogicky na zaměstnávání dočasných 
zaměstnanců, na něž se vztahuje čl. 2 
písm. e) pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců. Uchazeči z vnitrostátních 
diplomatických služeb předloží v případě 
úspěšné kandidatury písemný souhlas 
diplomatické služby svého členského státu 
s jejich přidělením.
Poradní výbor pro jmenování složený ze 
zástupců členských států, generálního 
sekretariátu Rady a Evropského 
parlamentu poskytne vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a místopředsedovi 
Komise poradenství ve věci zaměstnávání 
v ESVČ. Poradní výbor pro jmenování 
sleduje výběrová řízení na všech úrovních 
ESVČ a vývoj personální politiky ESVČ, 
mimo jiné v souvislosti s vyváženým 
zastoupením žen a mužů a zeměpisným 
zastoupením.

Or. en

Odůvodnění

Pro zaměstnávání pracovníků ESVČ by se měl použít transparentní a objektivní postup 



PE443.026v02-00 16/23 PR\822342CS.doc

CS

využívající stávající postupy s příslušnými modifikacemi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Služební řád úředníků Evropských společenství
Nadpis VIII a – čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od první odrážky čl. 9 odst. 1 
písm. a) zastupuje Výbor zaměstnanců 
Komise rovněž úředníky a ostatní 
zaměstnance ESVČ.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod není právně konzistentní s článkem 9 služebního řádu a s článkem 7 pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců. Aby bylo řádně dodržováno právo na sdružování zaměstnanců 
zaručené podle článku 24b služebného řádu a článku 11 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců, měla by mít ESVČ vlastní Výbor zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 3 a – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V prvním odstavci článku 3a se 
doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Zaměstnanci přijatí za účelem výkonu 
činnosti na plný nebo zkrácený úvazek 
v delegacích Unie mohou být v rámci 
procesu mobility stanoveného v článcích 2 
a 3 přílohy X služebního řádu dočasně 
přiděleni do sídla orgánu.“

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Přidělit smluvní zaměstnance do sídla ESVČ, když byli konkrétně zaměstnáni, aby pracovali 
v delegacích, není v souladu se zásadami loajality a řádné správy. Představuje to rozšíření 
možnosti zaměstnávat smluvní zaměstnance, což není slučitelné s nezávislostí úředníků 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 3 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 3b se druhý odstavec 
nahrazuje tímto:
„Přijímání smluvních zaměstnanců pro 
pomocné práce je vyloučeno, použije-li se 
článek 3a, s výjimkou případů uvedených 
v druhém pododstavci čl. 3a odst. 1.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přidělit smluvní zaměstnance do sídla ESVČ, když byli konkrétně zaměstnáni, aby pracovali 
v delegacích, není v souladu se zásadami loajality a řádné správy. Představuje to rozšíření 
možnosti zaměstnávat smluvní zaměstnance, což není slučitelné s nezávislostí úředníků 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zaměstnanci z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
kteří byli vybráni podle postupu 
stanoveného v čl. 98 odst. 1 služebního 
řádu a kteří byli vysláni vnitrostátními 

1. Zaměstnanci z vnitrostátních 
diplomatických služeb členských států, 
kteří byli vybráni podle postupu 
stanoveného v čl. 98 odst. 1 a 1a
služebního řádu a kteří byli vysláni 
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diplomatickými službami, se přijímají jako 
dočasní zaměstnanci ve smyslu čl. 2 písm. 
e).

vnitrostátními diplomatickými službami, se 
přijímají jako dočasní zaměstnanci ve 
smyslu čl. 2 písm. e).

Or. en

Odůvodnění

Pro zaměstnávání pracovníků ESVČ by se měl použít transparentní a objektivní postup 
využívající stávající postupy s příslušnými modifikacemi.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Přijati mohou být nejvýše na období čtyř 
let. Jejich smlouvy lze opakovaně 
prodloužit, a to vždy maximálně o čtyři 
roky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by se měl vykládat v součinnosti s článkem 6 návrhu nařízení Rady 
o organizaci a fungování ESVČ. Prodloužení smlouvy v mezích stanovených v čl. 50b odst. 2 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců by nemělo záviset na rozhodnutí členského státu 
původu daného úředníka, protože by to zpochybnilo nezávislost zaměstnanců ESVČ.
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

.' 2a. Členské státy podpoří Unii při 
vymáhání odpovědnosti dočasných 
zaměstnanců podle článku 22 služebního 
řádu, na něž se vztahuje čl. 2 písm. e) 
tohoto pracovního řádu.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce s členskými státy při vymáhání odpovědnosti dočasných zaměstnanců ESVČ je 
důležitá, protože v době, kdy se tyto osoby zodpovídají za škody, včetně finančních škod, které 
utrpěla Unie, se mohly již vrátit do svých vnitrostátních diplomatických služeb.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Kapitola 10 – čl. 50 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 37, 96 a 39 služebního řádu se 
použijí obdobně.“ Vyslání nepřesáhne 
dobu trvání smlouvy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je těžké předvídat, jak lze ustanovení o vysílání úředníků Unie použít na dočasné 
zaměstnance, na něž se podle Smluv již dočasné přidělení vztahuje.
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Článek 40 služebního řádu se použije 
obdobně. Pracovní volno z osobních 
důvodů nepřesáhne dobu trvání smlouvy. 
Článek 17 pracovního řádu ostatních
zaměstnanců se nepoužije.

2. Pracovní volno z osobních důvodů 
nepřesáhne dobu trvání smlouvy. Článek 
17 tohoto pracovního řádu  se nepoužije.

Or. en

Odůvodnění

Použití ustanovení o pracovním volnu z osobních důvodů by bylo problematické v případě 
zaměstnanců, kteří by mohli být zaměstnaní v ESVČ na dobu kratší než čtyři roky. Měla by 
platit současná pravidla pro dočasné zaměstnance (článek 17 pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 11
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Čl. 80 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. V článku 80 se doplňuje nový odstavec 
5, který zní:
„5. Články 95, 96 a 99 služebního řádu se 
použijí obdobně.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření možnosti zaměstnávat smluvní zaměstnance není slučitelné s nezávislostí úředníků 
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 12
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Článek 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Článek 118 se nahrazuje tímto:
„Článek 118

Příloha X služebního řádu se použije 
obdobně na smluvní zaměstnance 
vykonávající službu ve třetích zemích. 
Článek 21 této přílohy se však použije jen 
u smluv uzavřených na jeden rok a více.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření pravidel platných pro smluvní zaměstnance není slučitelné s nezávislostí úředníků 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 13
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
Článek 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nestanoví-li dohoda o sídle jinak, v oblasti 
sociálního zabezpečení orgán přejímá 
příspěvky připadající na zaměstnavatele na 
základě předpisů platných v místě, kde má 
zaměstnanec vykonávat své povinnosti. 
V zemích, kde žádný místní systém 
sociálního zabezpečení neexistuje nebo kde 
je tento systém nedostačující, může orgán 
zřídit samostatný nebo doplňkový systém 
sociálního zabezpečení.

Nestanoví-li dohoda o sídle jinak, v oblasti 
sociálního zabezpečení orgán přejímá 
příspěvky připadající na zaměstnavatele na 
základě předpisů platných v místě, kde má 
zaměstnanec vykonávat své povinnosti. 
V zemích, kde žádný místní systém 
sociálního zabezpečení neexistuje nebo kde 
je tento systém nedostačující, zřídí orgán 
samostatný nebo doplňkový systém 
sociálního zabezpečení.

Or. en



PE443.026v02-00 22/23 PR\822342CS.doc

CS

Odůvodnění

Jestliže se zjistí, že v dané třetí zemi neexistuje sociální zabezpečení nebo je nedostatečné, 
nemělo by být na uvážení orgánu, zda pro místní zaměstnance vytvoří samostatný nebo 
doplňkový systém sociálního zabezpečení. Jakýkoli jiný přístup by znamenal uznání 
neexistence nebo nedostatečnosti systému sociálního zabezpečení, aniž by zaměstnavatel 
přijal vhodná opatření řešící tuto situaci.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zajistit vyvážené zastoupení 
žen a mužů v ESVČ může vysoký 
představitel Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a místopředseda 
Komise na určitá místa ve funkční 
skupině AD v ESVČ upřednostnit 
uchazeče méně zastoupeného pohlaví 
v ESVČ v případě zásadně stejné 
kvalifikace.

Or. en

Odůvodnění

Vyvážené zastoupení žen a mužů v rámci ESVČ je pro Parlament prioritní a zřízení ESVČ je 
jedinečnou příležitostí se touto otázkou zabývat. Obsazení míst vedoucích delegací by mělo 
rovněž probíhat v duchu této politiky.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se v Evropské službě pro vnější 
činnost zaručilo patřičné zastoupení 
zaměstnanců vnitrostátních diplomatických 
služeb, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise může rozhodnout, 
že odchylně od čl. 98 odst. 1 služebního 

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

řádu lze na určitých pozicích ve funkční 
skupině AD upřednostňovat uchazeče 
z vnitrostátních diplomatických služeb 
členských států, ovšem za předpokladu, že 
budou mít v zásadě rovnocennou 
kvalifikaci jako ostatní kandidáti. Této 
výjimky lze využívat do 31. prosince 2011
nebo do doby, kdy zaměstnanci 
vnitrostátních diplomatických služeb 
budou tvořit jednu třetinu zaměstnanců 
ESVČ na úrovni AD, podle toho, co 
nastane dřív.

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok se zdá být dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se zajistilo dostatečné zastoupení 
vnitrostátních diplomatických služeb v ESVČ. Kromě toho by tato výjimka měla zaniknout 
ještě dříve, pokud toho bude dosaženo do 31. prosince 2011.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o přezkumu by zvýšilo transparentnost zaměstnanecké politiky ESVČ a poskytlo 
by příležitost provést shrnutí vyváženého zastoupení žen a mužů a zeměpisného zastoupení 
v rámci dané služby.


