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PR_COD_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0309),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
336 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0146/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės 
veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (08029/10),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto bei 
Užsienio reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 
27 straipsnį Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai padeda Europos išorės veiksmų 
tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba 
bendradarbiauja su valstybių narių 
diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro 
Tarybos generalinio sekretoriato ir 

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

Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai 
bei valstybių narių nacionalinių 
diplomatinių tarnybų deleguotas 
personalas. Ji priklauso atvirai, 
veiksmingai ir nepriklausomai Europos 
administracijai, kaip numatyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
298 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžia EIVT kaip vienos iš nepriklausomų Europos viešųjų tarnybų pobūdį.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Visi EIVT darbuotojai, kuriems 
taikomi Tarnybos nuostatai ir kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygos, turėtų 
turėti tokias pačias teises ir pareigas, 
nepaisant to, ar jie yra Europos Sąjungos 
pareigūnai, ar laikinieji darbuotojai iš 
valstybių narių diplomatinių tarnybų, ir 
jiems turėtų būti taikomos vienodos 
sąlygos, ypač vienodi reikalavimai visoms 
pareigybėms užimti lygiavertėmis 
sąlygomis. Paskirstant pareigas, 
vykdytinas visose EIVT veiklos ir 
įgyvendinamos politikos srityse, 
laikiniesiems darbuotojams iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų ir 
Europos Sąjungos pareigūnams turėtų 
būti taikomos vienodos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti darnią ir nepriklausomą EIVT būtina užtikrinti vienodas teises ir pareigas.



PR\822342LT.doc 7/24 PE443.026v02-00

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų išbraukti dėl skaidrumo stokos ir dėl to, kad pagal ją leidžiama 
neribotam laikui nukrypti nuo įdarbinimo procedūrų, numatytų Tarnybos nuostatų 
III antraštinės dalies pirmame skyriuje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d.
tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos 
ir Komisijos kandidatai ir vidaus 
kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. 
tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
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užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, 
iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali 
būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, turėtų turėti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, 
iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba kol 
darbuotojų iš diplomatinių tarnybų 
skaičius pasieks trečdalį visų AD pareigų 
grupės darbuotojų EIVT, atsižvelgiant į 
tai, kuri data bus pirmesnė, pirmenybė 
gali būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda.

Or. en

Pagrindimas

Vienų metų turėtų pakakti siekiant užtikrinti, kad nacionalinės diplomatinės tarnybos turėtų 
pakankamai savo atstovų EIVT. Be to, šios nukrypti leidžiančios nuostatos būtų galima 
atsisakyti dar anksčiau, jeigu numatytas tikslas bus pasiektas anksčiau nei 2011 m. gruodžio 
31 d.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant užtikrinti deramą skirtingų 
EIVT darbuotojų grupių pusiausvyrą ir 
atsižvelgiant į Tarybos sprendimą, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, EIVT 
pradėjus dirbti pilnu pajėgumu 
darbuotojai iš valstybių narių turėtų 
sudaryti ne mažiau kaip trečdalį visų AD 
pareigų grupės EIVT darbuotojų, o ES 
pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 
60 proc. visų AD pareigų grupės EIVT 
darbuotojų.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata taikoma įdarbinant kitus laikinuosius darbuotojus, todėl būtų neteisinga 
vykdant darbuotojų atranką atsisakyti principo taikyti objektyvią ir skaidrią procedūrą, 
nustatytą Tarnybos nuostatuose ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose,
vien dėl to, kad laikinieji darbuotojai atvyksta iš nacionalinių diplomatinių tarnybų. Tokia 
procedūra ypač reikalinga norint užtikrinti lyčių ir geografinę pusiausvyrą.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Visi paskyrimai EIVT turėtų būti 
atliekami atsižvelgiant į nuopelnus ir 
parenkant asmenis iš kuo platesnės 
geografinės teritorijos. EIVT personalo 
sudėtimi turėtų būti užtikrintas tinkamas 
visų ES valstybių narių piliečių 
dalyvavimas.

Or. en
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Pagrindimas

Pabrėžiamas galiojantis įsipareigojimas, numatytas Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje ir Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, 
susijusių su nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, 
reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl 
sutarčių trukmės. Šios konkrečios 
kategorijos laikiniesiems darbuotojams 
taikomos delegavimo, atostogų dėl 
asmeninių priežasčių ir didžiausio 
pensinio amžiaus taisyklės turėtų atitikti 
pareigūnams taikomas taisykles.

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, 
susijusių su nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, 
reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl 
sutarčių trukmės. Šios konkrečios 
kategorijos laikiniesiems darbuotojams 
taikomos didžiausio pensinio amžiaus 
taisyklės turėtų atitikti pareigūnams 
taikomas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Sunku įsivaizduoti, kaip ES pareigūnų delegavimo nuostatos galėtų būti taikomos 
laikiniesiems darbuotojams, kurie, remiantis Sutartimis, jau yra deleguoti. Atostogų dėl 
asmeninių priežasčių nuostatas sunku būtų taikyti tiems darbuotojams, kurie būtų įdarbinti 
EIVT trumpesniam nei ketverių metų laikotarpiui. Turėtų būti taikomos dabar laikiniesiems 
darbuotojams galiojančios taisyklės (Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
17 straipsnis).

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) EIVT gali įdarbinti ribotą skaičių 
aukštos kvalifikacijos deleguotųjų 
nacionalinių ekspertų (DNE), kurie būtų 
deleguojami konkrečioms užduotims, ypač 
susijusioms su karinėmis funkcijomis, 
atlikti pagal išsamų pareigybės aprašymą 
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ir kurie būtų pavaldūs Vyriausiajam 
įgaliotiniui, o vykdant laikinųjų 
darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių 
tarnybų įdarbinimo procedūrą neturėtų 
būti atsižvelgiama į jų delegavimą.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant su personalo reikalais susijusius teisės aktus labai svarbu patikslinti deleguotųjų 
nacionalinių ekspertų statusą EIVT.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti nuoseklų 
Komisijos ir EIVT darbuotojų 
atstovavimą delegacijose, reikėtų 
numatyti, kad Komisijos personalo 
komitetas atstovautų ir EIVT 
darbuotojams, kurie turėtų teisę balsuoti 
ir iškelti savo kandidatūrą per komiteto 
rinkimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis teisiniu požiūriu nedera su Tarnybos nuostatų 9 straipsniu ir Kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 7 straipsniu. Kad būtų deramai atsižvelgta į darbuotojų teisę 
burtis į asociacijas, kuri garantuojama pagal Tarnybos nuostatų 24b straipsnį ir Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnį, EIVT turėtų turėti savo 
Personalo komitetą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į nuo 2004 m. sukauptą 
patirtį, atrodo, nėra pagrindo palikti 
dabar galiojančio apribojimo, susijusio su 
Tarnybos nuostatų X priedo taikymu 
sutartininkams. Vadinasi, sutartininkai 
turėtų visateisiškai dalyvauti mobilumo 
procedūroje pagal X priedo 2 ir 3 
straipsnius. Šiuo tikslu būtina numatyti, 
kad delegacijose dirbantys sutartininkai, 
kuriems taikomas kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 3a straipsnis, galėtų 
būti laikinai paskirti į institucijos būstinę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, 
prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo principams. Taip atsirastų daugiau galimybių 
įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų Europos Sąjungos viešųjų tarnybų 
nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama procedūra ir tai, kad antrasis sakinys taikomas ne bet kokiam perkėlimui dėl 
tarnybos interesų, bet tik delegacijų vadovų perkėlimui.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 
straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų 
tarnybos gali išimtiniais atvejais, 
veikdamos bendru sutarimu ir 
atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, 
išklausiusios pareigūną jį perkelti iš 
Tarybos arba Komisijos į EIVT 
nepranešusios darbuotojams apie laisvą 
darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti 
perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis 
pačiomis sąlygomis.

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 
29 straipsnius, vienerių metų laikotarpiu 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XXXX/2010, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos, įsigaliojimo susijusių institucijų 
paskyrimų tarnybos, vadovaudamosi 
tinkamai pagrįstu sprendimu, gali 
išimtiniais atvejais, veikdamos bendru 
sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos 
interesus, išklausiusios pareigūną (-ę) 
perkelti jį arba ją iš Tarybos arba 
Komisijos į EIVT nepranešusios 
darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT 
pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba 
Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Tokia nukrypti leidžianti nuostata reikalinga tik pradiniu laikotarpiu, todėl reikėtų nustatyti 
jos galiojimo terminą.
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą 
EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų 
paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems 
taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, paraiškas ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama 
priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą 
EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų 
paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems 
taikomas Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, paraiškas ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. 
Kaip numatyta Tarnybos nuostatų 
27 straipsnyje ir Kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
12 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 
priimant į darbą siekiama užtikrinti, kad 
institucijai dirbtų aukščiausio lygio 
sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo 
pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
parinkti iš valstybių narių piliečių iš kuo 
platesnės geografinės teritorijos. Šis 
įpareigojimas taikomas visai EIVT ir 
skirtingoms šios tarnybos darbuotojų 
grupėms, įskaitant laikinuosius 
darbuotojus, nurodytus Kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punkte.

Or. en

Pagrindimas

EIVT turi būti laikomasi geografinės pusiausvyros principo. Visų pirma reikėtų užkirsti kelią 
galimybei geografinės pusiausvyros trūkumą vienoje darbuotojų grupėje kompensuoti 
geografinės pusiausvyros trūkumu kitoje darbuotojų grupėje. 
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einančio Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, 
bet ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d.
paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų 
institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama 
pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Or. en

Pagrindimas

Vienerių metų turėtų pakakti siekiant užtikrinti, kad darbuotojai iš nacionalinių diplomatinių 
tarnybų būtų tinkamai atstovaujami EIVT.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarnybos nuostatų III antraštinės 
dalies 1 skyrius, ypač 28 straipsnio 
f punktas, pagal analogiją taikomas 
įdarbinant laikinuosius darbuotojus, 
kuriems taikomas Kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas. 
Kandidatai iš valstybių narių diplomatinių 
tarnybų pateikia patvirtinimą raštu, kad 
nacionalinės diplomatinės tarnybos 
sutinka juos deleguoti, jeigu jų 
kandidatūrai būtų pritarta.
Konsultavimo skyrimo klausimais 
komitetas, kurį sudaro valstybių narių, 
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Komisijos, Tarybos generalinio 
sekretoriato ir Europos Parlamento 
atstovai, konsultuoja Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, kartu einantį Komisijos 
pirmininko pavaduotojo pareigas, 
įdarbinimo EIVT klausimais. 
Konsultavimo skyrimo klausimais 
komitetas stebi visais lygiais atrankos 
procedūras EIVT ir EIVT personalo 
komplektavimo raidą, ypač lyčių ir 
geografinės pusiausvyros požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Įdarbinant EIVT turėtų būti taikoma skaidri ir objektyvi procedūra ir naudojama esama 
nusistovėjusi tvarka su atitinkamais pakeitimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai
VIIIa antraštinės dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 9 straipsnio 1 dalies a 
punkto pirmos įtraukos, Komisijos 
personalo komitetas taip pat atstovauja 
EIVT pareigūnams ir kitiems 
tarnautojams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis teisiniu požiūriu nedera su Tarnybos nuostatų 9 straipsniu ir Kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 7 straipsniu. Kad būtų deramai atsižvelgta į darbuotojų teisę 
burtis į asociacijas, kuri garantuojama pagal Tarnybos nuostatų 24b straipsnį ir Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnį, EIVT turėtų turėti savo 
Personalo komitetą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. straipsnio 1 dalyje pridedama ši 
pastraipa:
„Darbuotojai, priimti dirbti visu etatu ar 
puse etato Sąjungos delegacijose, gali būti 
laikinai paskirti į institucijos būstinę 
pagal mobilumo procedūrą, nustatytą 
Tarnybos nuostatų X priedo 2 ir 3 
straipsniuose.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, 
prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo principams. Taip atsirastų daugiau galimybių 
įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų Europos Sąjungos viešųjų tarnybų 
nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
3b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. straipsnio antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje, kai taikomas 
3a straipsnis, sutartininkų pagalbinėms 
užduotims įdarbinti negalima.“

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, 
prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo principams. Taip atsirastų daugiau galimybių 
įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų Europos Sąjungos viešųjų tarnybų 
nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojai, atrinkti taikant Tarnybos 
nuostatų 98 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
procedūrą, kuriuos deleguoja nacionalinės 
diplomatinės tarnybos, priimami 
laikinaisiais darbuotojais pagal 2 straipsnio 
e punktą.

1. Valstybių narių diplomatinių tarnybų 
darbuotojai, atrinkti taikant Tarnybos 
nuostatų 98 straipsnio 1 ir 1a dalyse
nustatytą procedūrą, kuriuos deleguoja 
nacionalinės diplomatinės tarnybos, 
priimami laikinaisiais darbuotojais pagal 2 
straipsnio e punktą.

Or. en

Pagrindimas

Įdarbinant EIVT turėtų būti taikoma skaidri ir objektyvi procedūra ir naudojama esama 
nusistovėjusi tvarka su atitinkamais pakeitimais.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus 
kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ketveri 
metai.
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laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti skaitomas kartu su siūlomo Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiama 
EIVT ir nustatoma jos struktūra, 6 straipsniu. Sutarties pratęsimas laikantis Kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 50b straipsnio 2 dalyje nustatytų laikotarpių neturėtų 
priklausyti nuo valstybės narės, iš kurios atvykęs pareigūnas, sprendimo, nes dėl to nukentėtų 
EIVT personalo nepriklausomumas.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės remia Sąjungos 
veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti 
laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktas, atsakomybę.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis užtikrinant EIVT laikinųjų darbuotojų 
atsakomybę, kadangi už padarytą žalą, įskaitant Sąjungos patirtus finansinius nuostolius, 
atsakingi asmenys jau gali būti sugrįžę į savo nacionalines diplomatines tarnybas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
10 skyriaus 50c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal analogiją taikomi Tarnybos 
nuostatų 37, 38 ir 39 straipsniai. 
Delegavimo trukmė nėra ilgesnė nei 

Išbraukta.
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sutarties galiojimo laikotarpis.

Or. en

Pagrindimas

Sunku įsivaizduoti, kaip ES pareigūnų delegavimo nuostatos galėtų būti taikomos 
laikiniesiems darbuotojams, kurie, remiantis Sutartimis, jau yra deleguoti.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal analogiją taikomas Tarnybos 
nuostatų 40 straipsnis. Atostogų dėl 
asmeninių priežasčių trukmė nėra ilgesnė 
nei sutarties galiojimo laikotarpis. Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 straipsnis 
netaikomas.

2. Atostogų dėl asmeninių priežasčių 
trukmė nėra ilgesnė nei sutarties galiojimo 
laikotarpis. Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 17 straipsnis netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Atostogų dėl asmeninių priežasčių nuostatas sunku būtų taikyti tiems darbuotojams, kurie 
būtų įdarbinti EIVT trumpesniam nei ketverių metų laikotarpiui. Turėtų būti taikomos dabar 
laikiniesiems darbuotojams galiojančios taisyklės dėl nemokamų atostogų, kaip nustatyta Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 straipsnyje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 11 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
80 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. 80 straipsnyje pridedama 5 dalis:
„5. Pagal analogiją taikomi Tarnybos 
nuostatų 95, 96 ir 99 straipsniai.“

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Sutartininkų įdarbinimo galimybių išplėtimas prieštarauja Europos Sąjungos viešųjų tarnybų 
nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 12 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
118 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. straipsnis pakeičiamas taip:
„118 straipsnis

Tarnybos nuostatų X priedas pagal 
analogiją taikomas sutartininkams, 
dirbantiems trečiojoje šalyje. Tačiau to 
priedo 21 straipsnis taikomas tik tada, 
jeigu darbo sutartis sudaryta ne trumpiau 
kaip vieneriems metams.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutartininkams taikomų taisyklių išplėtimas prieštarauja Europos Sąjungos viešųjų tarnybų 
nepriklausomumo principui.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 13 punktas
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
121 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo 
darbo vietoje galiojančius teisės aktus 
darbdavio mokamą socialinio draudimo 
įmokų dalį, nebent susitarime dėl būstinės 
nustatyta kitaip. Institucija gali sukurti

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo 
darbo vietoje galiojančius teisės aktus 
darbdavio mokamą socialinio draudimo 
įmokų dalį, nebent susitarime dėl būstinės 
nustatyta kitaip. Institucija sukuria 
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savarankišką arba papildomą socialinio 
draudimo sistemą, skirtą toms šalims, 
kuriose draudimo apsauga pagal vietos 
sistemą neteikiama arba yra nepakankama.

savarankišką arba papildomą socialinio 
draudimo sistemą, skirtą toms šalims, 
kuriose draudimo apsauga pagal vietos
sistemą neteikiama arba yra nepakankama.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nustatoma, kad tam tikroje trečiojoje šalyje socialinis draudimas neteikiamas arba yra 
nepakankamas, institucija neturėtų savo nuožiūra spręsti, ar sukurti vietos darbuotojams 
nepriklausomą arba papildomą socialinio draudimo sistemą. Bet koks kitas būdas reikštų 
socialinio draudimo sistemos nebuvimo arba nepakankamumo pripažinimą darbdaviui 
nesiimant tinkamų priemonių spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, priimdamas 
darbuotojus į tam tikras AD pareigų 
grupės pareigas gali teikti pirmenybę tos 
lyties kandidatams, kurios atstovų EIVT 
yra mažiau, jei kandidatų kvalifikacija iš 
esmės vienoda.

Or. en

Pagrindimas

Lyčių pusiausvyros užtikrinimas EIVT yra vienas iš Parlamento prioritetų, o EIVT įkūrimas 
yra išskirtinė galimybė jį įgyvendinti. Šis principas turėtų būti taikomas ir delegacijų vadovų 
pareigybėms.
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Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, gali nuspręsti, kad 
nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 98 
straipsnio 1 dalies, siekiant įdarbinti 
darbuotojus tam tikroms AD pareigų 
grupės pareigoms EIVT, pirmenybė gali 
būti teikiama kandidatams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esmės vienoda. Ši nukrypti 
leidžianti nuostata gali būti taikoma iki 
2011 m. gruodžio 31 d. arba tol, kol 
darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių 
tarnybų skaičius pasieks trečdalį visų AD 
pareigų grupės darbuotojų EIVT, 
atsižvelgiant į tai, kuri data bus pirmesnė.

Or. en

Pagrindimas

Vienerių metų turėtų pakakti siekiant užtikrinti, kad nacionalinės diplomatinės tarnybos 
turėtų pakankamai savo atstovų EIVT. Be to, šios nukrypti leidžiančios nuostatos būtų galima 
atsisakyti dar anksčiau, jeigu numatytas tikslas bus pasiektas anksčiau nei 2011 m. gruodžio 
31 d.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl peržiūros padidintų EIVT personalo politikos skaidrumą ir suteiktų galimybę 
įvertinti tarnybos darbuotojų lyčių ir geografinę pusiausvyrą.


