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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010) 309),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0146/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i 
zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (08029/10),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Kontroli Budżetowej i 
Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z art. 27 Traktatu o Unii 
Europejskiej Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa ma wspomagać 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

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

(ESDZ). Służba ta ma współpracować ze 
służbami dyplomatycznymi państw 
członkowskich i składać się z urzędników 
z właściwych służb Sekretariatu 
Generalnego Rady i Komisji, jak również z 
personelu delegowanego przez krajowe 
służby dyplomatyczne państw 
członkowskich. Ma ona stanowić część 
otwartej, skutecznej i niezależnej 
administracji europejskiej Unii, zgodnie z 
art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie charakteru ESDZ jako części niezależnej europejskiej służby publicznej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wszyscy członkowie personelu ESDZ 
podlegający regulaminowi 
pracowniczemu i warunkom zatrudnienia 
innych pracowników powinni mieć te 
same prawa i obowiązki, niezależnie od 
tego, czy są urzędnikami Unii 
Europejskiej czy pracownikami 
zatrudnionymi na czas określony 
pochodzącymi ze służb dyplomatycznych 
państw członkowskich, i są traktowani 
jednakowo, w szczególności kwalifikują 
się do zajmowania wszystkich stanowisk 
na równorzędnych warunkach. Nie 
powinno się odmiennie traktować 
pracowników zatrudnionych na czas 
określony pochodzących z krajowych 
służb dyplomatycznych i urzędników Unii 
Europejskiej w odniesieniu do przydziału 
zadań do wykonania we wszystkich 
dziedzinach działalności i polityki 
realizowanych przez ESDZ.



PR\822342PL.doc 7/25 PE443.026v02-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Równość praw i obowiązków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnej i niezależnej 
ESDZ.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie powinno zostać usunięte, ponieważ nie jest przejrzyste i stanowi 
nieograniczone odstępstwo od procedur naboru określonych w pierwszym rozdziale Tytułu III 
regulaminu pracowniczego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zapewnić, aby pracownicy z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
kandydaci z Rady i Komisji oraz 

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

kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o 
stanowiska w ESDZ na równych 
warunkach. Najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2012 r. powinno to również dotyczyć 
urzędników z innych instytucji. Jednakże, 
aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację pracowników z krajowych 
służb dyplomatycznych w ESDZ, Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji powinien 
móc zadecydować, aby przy naborze na 
stanowiska w grupie funkcyjnej AD do 
dnia 31 grudnia 2011 r. lub do momentu 
obsadzenia jednej trzeciej stanowisk grupy 
funkcyjnej AD w ESDZ pracownikami z 
krajowych służb dyplomatycznych, w 
zależności od tego, co nastąpi najpierw, w 
przypadku zasadniczo równych 
kwalifikacji istniała możliwość 
przyznawania pierwszeństwa kandydatom 
z krajowych służb dyplomatycznych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden rok wydaje się wystarczający dla zapewnienia właściwej reprezentacji krajowych służb 
dyplomatycznych w ESDZ. Ponadto odstępstwo to powinno przestać obowiązywać nawet 
wcześniej, jeżeli jego cel zostanie osiągnięty przed 31 grudnia 2011 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi między poszczególnymi 
składowymi personelu ESDZ i zgodnie z 
decyzją Rady określającą organizację i 
zasady funkcjonowania Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych, po 
osiągnięciu przez ESDZ pełnej zdolności 
działania personel z państw 
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członkowskich powinien stanowić 
przynajmniej jedną trzecią całego 
personelu ESDZ należącego do grupy 
funkcyjnej AD, a urzędnicy Unii powinni 
stanowić przynajmniej 60% personelu 
ESDZ należącego do grupy funkcyjnej 
AD.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tak dzieje się w przypadku rekrutacji innych pracowników czasowych i nie ma uzasadnienia 
dla odstąpienia od zasady, zgodnie z którą rekrutacja powinna opierać się na obiektywnej i 
przejrzystej procedurze określonej w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot tylko dlatego, że pracownicy czasowi wywodzą się z krajowych 
służb dyplomatycznych. W istocie, potrzeba zapewnienia równowagi geograficznej i płci czyni 
taką procedurę niezbędną.
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Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wszystkie decyzje o mianowaniu w 
ESDZ powinny opierać się na 
kompetencjach i uwzględniać możliwie 
najszerszy obszar geograficzny. W skład 
personelu ESDZ powinna wchodzić 
odpowiednia liczba obywateli z wszystkich 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uwypuklenia istniejącego obowiązku w art. 27 regulaminu pracowniczego i art. 12 ust. 1 
warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu uniknięcia niepotrzebnych 
ograniczeń dotyczących zatrudniania w 
ESDZ pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych, należy przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące okresu 
trwania umów. Dla tej szczególnej 
kategorii pracowników tymczasowych 
zasady oddelegowania, urlopu z przyczyn 
osobistych i maksymalnego wieku 
emerytalnego należy dostosować do zasad 
mających zastosowanie do urzędników.

(10) W celu uniknięcia niepotrzebnych 
ograniczeń dotyczących zatrudniania w 
ESDZ pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych, należy przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące okresu 
trwania umów. Dla tej szczególnej 
kategorii pracowników tymczasowych 
zasady maksymalnego wieku emerytalnego 
należy dostosować do zasad mających 
zastosowanie do urzędników.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno stwierdzić jak postanowienia dotyczące oddelegowania urzędników unijnych mogą 
mieć zastosowanie do pracowników tymczasowych, którzy zgodnie z traktatami już są 
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pracownikami oddelegowanymi. Stosowanie przepisów dotyczących urlopu z przyczyn 
osobistych byłoby trudne w przypadku pracowników, którzy mogą być zatrudnieni w ESDZ 
przez mniej niż cztery lata. Należy stosować zasady obowiązujące pracowników 
zatrudnianych na czas określony (art. 17 warunków zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) ESDZ może skorzystać z 
ograniczonej liczby wysoko 
wyspecjalizowanych oddelegowanych 
ekspertów krajowych, oddelegowanych w 
celu wykonywania konkretnych zadań, w 
szczególności odnoszących się do funkcji 
wojskowych, na podstawie szczegółowego 
opisu stanowiska, których zwierzchnikiem 
powinien zostać Wysoki Przedstawiciel, i 
których oddelegowanie nie powinno być 
brane pod uwagę do celów procedury 
rekrutacji pracowników tymczasowych z 
krajowych służb dyplomatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

W przepisach dotyczących kwestii pracowniczych istotne wydaje się wyjaśnienie sytuacji 
oddelegowanych ekspertów krajowych w ESDZ.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia spójnej 
reprezentacji pracowników Komisji i 
ESDZ w delegaturach należy zadbać o to, 
by Komitet Pracowniczy Komisji 
reprezentował również pracowników 
ESDZ, którzy mieliby prawo głosu oraz 

skreślony
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kandydowania w wyborach do komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia jest to niespójne z art. 9 regulaminu pracowniczego i art. 7 
warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot. W celu właściwego przestrzegania 
prawa do zrzeszania się zagwarantowanego na mocy art. 24b regulaminu pracowniczego i 
art. 11 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, ESDZ powinna posiadać 
własny komitet pracowniczy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W świetle doświadczeń 
zgromadzonych od 2004 r. wydaje się, że 
nie ma uzasadnienia, aby utrzymywać 
istniejące ograniczenie dotyczące 
stosowania załącznika X do regulaminu 
pracowniczego w odniesieniu do 
pracowników kontraktowych. Oznacza to 
w szczególności, że pracownicy 
kontraktowi powinni w pełni uczestniczyć 
w procedurze mobilności na mocy art. 2 i 
3 załącznika X. W tym celu konieczne jest 
wprowadzenie możliwości tymczasowego 
skierowania pracownika kontraktowego 
zatrudnionego w delegaturze, do którego 
ma zastosowanie art. 3a warunków 
zatrudnienia, na stanowisko do siedziby 
danej instytucji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zatrudnianie pracowników kontraktowych w siedzibie ESDZ jest niespójne z zasadami 
lojalności i należytego zarządzania, jako że zostali oni zatrudnieni specjalnie do pracy w 
delegacjach. Stanowi to rozszerzenie możliwości zatrudniania pracowników kontraktowych, 
co jest niespójne z niezależnością europejskiej służby publicznej.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie procedury oraz faktu, że drugie zdanie nie odnosi się do wszystkich przeniesień w 
interesie służby, tylko do przeniesień szefów delegacji.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1 i niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
organy powołujące odnośnych instytucji w 
wyjątkowych okolicznościach mogą, 
stanowiąc w drodze wspólnego 
porozumienia i wyłącznie w interesie 
służby, po wysłuchaniu zainteresowanego 
urzędnika, przenieść go z Rady lub 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 
ust. 1, niezależnie od przepisów art. 4 i 29, 
oraz przez okres jednego roku po wejściu 
w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
XXXX/2010 zmieniającego Regulamin 
pracowniczy urzędników Wspólnot 
Europejskich i warunki zatrudnienia 
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Komisji do ESDZ bez powiadamiania 
pracowników o wolnym stanowisku.
Urzędnik ESDZ może być przeniesiony do 
Rady lub Komisji na takich samych 
warunkach.

innych pracowników Wspólnot 
Europejskich organy powołujące 
odnośnych instytucji w wyjątkowych 
okolicznościach i na podstawie 
uzasadnionej decyzji mogą, stanowiąc w 
drodze wspólnego porozumienia i 
wyłącznie w interesie służby, po 
wysłuchaniu zainteresowanego urzędnika, 
przenieść go z Rady lub Komisji do ESDZ 
bez powiadamiania pracowników o 
wolnym stanowisku. Urzędnik ESDZ może 
być przeniesiony do Rady lub Komisji na 
takich samych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Takie odstępstwo jest konieczne jedynie w okresie początkowym; dlatego należy je ograniczyć 
w czasie.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez 
uszczerbku dla art. 97, przy obsadzaniu 
wolnego stanowiska w ESDZ, organ 
powołujący rozpatruje podania urzędników 
Rady, Komisji i ESDZ, pracowników 
tymczasowych, do których ma 
zastosowanie art. 2 lit. e) warunków 
zatrudnienia innych pracowników, oraz 
podania pracowników z krajowych służb 
dyplomatycznych bez przyznawania 
pierwszeństwa żadnej z tych kategorii. 

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

Or. en

Uzasadnienie

W ESDZ konieczne jest zachowanie równowagi geograficznej. W szczególności nie powinno 
być możliwe korygowanie braku tej równowagi w jednym elemencie składowym personelu 
powodując brak równowagi geograficznej w innym elemencie składowym personelu.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Od daty ustalonej przez Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczącego Komisji, jednak 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. r., 
organ powołujący rozpatruje również 
podania urzędników z innych instytucji bez 
przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych 
kategorii.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden rok wydaje się wystarczający dla zapewnienia właściwej reprezentacji osób z 
krajowych służb dyplomatycznych w ESDZ.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Tytuł III Rozdział I regulaminu 
pracowniczego, w tym w szczególności art. 
28 lit. f), stosuje się na zasadzie analogii 
do rekrutacji pracowników zatrudnianych 
na czas określony, do których ma 
zastosowanie art. 2 lit. e) warunków 
zatrudnienia innych pracowników.
Kandydaci z krajowych służb 
dyplomatycznych dostarczają pisemne 
potwierdzenie zgody wydanej przez ich 
krajową służbę dyplomatyczną na ich 
oddelegowanie w razie przyjęcia ich 
kandydatury.
Komitet konsultacyjny ds. mianowań 
złożony z przedstawicieli państw 
członkowskich, Komisji, Sekretariatu 
Generalnego Rady i Parlamentu 
Europejskiego doradza Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
Wiceprzewodniczącemu Komisji w 
kwestiach rekrutacji do ESDZ. Komitet 
konsultacyjny ds. mianowań monitoruje 
procedury selekcyjne na wszystkich 
szczeblach w ESDZ oraz rozwój sytuacji w 
zakresie obsadzania stanowisk w ESDZ, 
zwłaszcza w odniesieniu do równowagi 
między kobietami a mężczyznami i 
równowagi geograficznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rekrutacja do ESDZ powinna odbywać się zgodnie z przejrzystą i obiektywną procedurą, z 
wykorzystaniem istniejących praktyk z odpowiednimi modyfikacjami.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Tytuł VIIIa – artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
tiret pierwszego w art. 9 ust. 1 lit. a) 
Komitet Pracowniczy Komisji reprezentuje 
również urzędników i innych 
pracowników ESDZ.”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia jest to niespójne z art. 9 regulaminu pracowniczego i art. 7 
warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot. W celu właściwego przestrzegania 
prawa do zrzeszania się zagwarantowanego na mocy art. 24b regulaminu pracowniczego i 
art. 11 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, ESDZ powinna posiadać 
własny komitet pracowniczy.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł 3 a – ustęp 1 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W art. 3a po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Personel zatrudniony w celu 
wykonywania obowiązków w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy w 
delegaturach Unii może zostać 
tymczasowo skierowany do siedziby danej 
instytucji na mocy procedury mobilności 
określonej w art. 2 i 3 załącznika X do 
regulaminu pracowniczego.”.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zatrudnianie pracowników kontraktowych w siedzibie ESDZ jest niespójne z zasadami 
lojalności i należytego zarządzania, jako że zostali oni zatrudnieni specjalnie do pracy w 
delegacjach. Stanowi to rozszerzenie możliwości zatrudniania pracowników kontraktowych, 
co jest niespójne z niezależnością europejskiej służby publicznej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł 3 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W art. 3b akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. 3a ust. 1 akapit drugi, w 
przypadkach, gdy zastosowanie ma art. 
3a, zatrudnienie pracowników 
kontraktowych do zadań pomocniczych 
należy wykluczyć.”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zatrudnianie pracowników kontraktowych w siedzibie ESDZ jest niespójne z zasadami 
lojalności i należytego zarządzania, jako że zostali oni zatrudnieni specjalnie do pracy w 
delegacjach. Stanowi to rozszerzenie możliwości zatrudniania pracowników kontraktowych, 
co jest niespójne z niezależnością europejskiej służby publicznej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Rozdział 10 – artykuł 50 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pracownicy z krajowych służb 
dyplomatycznych państw członkowskich, 
którzy zostali wybrani na podstawie 

1. Pracownicy z krajowych służb 
dyplomatycznych państw członkowskich, 
którzy zostali wybrani na podstawie 
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procedury określonej w art. 98 ust. 1 
regulaminu pracowniczego i oddelegowani 
przez swoje krajowe służby 
dyplomatyczne, są zatrudniani jako 
personel tymczasowy na podstawie art. 2 
lit. e)

procedury określonej w art. 98 ust. 1 i 1a 
regulaminu pracowniczego i oddelegowani 
przez swoje krajowe służby 
dyplomatyczne, są zatrudniani jako 
personel tymczasowy na podstawie art. 2 
lit. e)

Or. en

Uzasadnienie

Rekrutacja do ESDZ powinna odbywać się zgodnie z przejrzystą i obiektywną procedurą, z 
wykorzystaniem istniejących praktyk z odpowiednimi modyfikacjami.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Mogą oni zostać zatrudnieni 
maksymalnie na okres czterech lat. Ich 
umowa może być przedłużona kilka razy 
na okres nieprzekraczający czterech lat w 
przypadku każdego przedłużenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę tę należy czytać w połączeniu z art. 6 projektu decyzji Rady określającej 
organizację i tworzenie ESDZ. Przedłużenie umowy w granicach ustalonych w art. 50b ust. 2 
warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot nie powinno zależeć od decyzji 
państwa członkowskiego pochodzenia urzędnika, ponieważ zaważyłoby to na niezależności 
personelu ESDZ.
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

.' 2a. Państwa członkowskie wspierają Unię 
w kwestii egzekwowania 
odpowiedzialności wynikającej z art. 22 
regulaminu pracowniczego od 
pracowników tymczasowych, do których 
odnosi się art. 2 lit. e) niniejszych 
warunków zatrudnienia.

Or. en

Justification

Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii egzekwowania odpowiedzialności 
od pracowników tymczasowych ESDZ jest ważna, ponieważ osoby takie mogą być pociągane 
do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Unię, w tym szkody finansowe, dopiero po 
powrocie do krajowych służb dyplomatycznych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Rozdział 10 – artykuł 50 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „5. Artykuły 37, 38 i 39 regulaminu 
pracowniczego stosuje się na zasadzie 
analogii.”. Oddelegowanie nie przekracza 
okresu trwania umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Trudno stwierdzić jak postanowienia dotyczące oddelegowania urzędników unijnych mogą 
mieć zastosowanie do pracowników tymczasowych, którzy zgodnie z traktatami, już są 
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pracownikami oddelegowanymi.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 40 regulaminu pracowniczego 
stosuje się na zasadzie analogii. Urlop z 
przyczyn osobistych nie przekracza okresu 
trwania umowy. Artykuł 17 warunków 
zatrudnienia innych pracowników nie ma 
zastosowania.

2. Urlop z przyczyn osobistych nie 
przekracza okresu trwania umowy. Artykuł 
17 tych warunków zatrudnienia innych 
pracowników nie ma zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie przepisów dotyczących urlopu z przyczyn osobistych byłoby trudne w przypadku 
pracowników, którzy mogą być zatrudnieni w ESDZ przez mniej niż cztery lata. Zastosowanie 
powinien mieć obecnie obowiązujący przepis dotyczący nieodpłatnego urlopu dla 
pracowników zatrudnionych na czas określony ustanowiony w art. 17 warunków zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 11
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł 80 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W art. 80 dodaje się ust. 5 w 
brzmieniu:
 „5. Artykuły 95, 96 i 99 regulaminu 
pracowniczego stosuje się na zasadzie 
analogii.”.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Rozszerzenie możliwości zatrudniania pracowników kontraktowych jest niespójne z 
niezależnością europejskiej służby publicznej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 12
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Artykuł 118 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 118

Załącznik X do regulaminu 
pracowniczego stosuje się na zasadzie 
analogii do personelu kontraktowego 
pełniącego służbę w państwach trzecich.
Artykuł 21 tego załącznika stosuje się 
jednak jedynie w przypadku, jeśli umowa 
została zawarta przynajmniej na okres 
jednego roku.”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie przepisów mających zastosowanie do pracowników kontraktowych jest 
niespójne z niezależnością europejskiej służby publicznej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 13
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł 121

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego instytucja ponosi 
odpowiedzialność za finansowaną przez 
pracodawcę część składek na 
zabezpieczenie społeczne na mocy 

W odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego instytucja ponosi 
odpowiedzialność za finansowaną przez 
pracodawcę część składek na 
zabezpieczenie społeczne na mocy 
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obowiązujących przepisów w miejscu 
pełnienia obowiązków przez pracownika, o 
ile nie przewidziano inaczej w umowie w 
sprawie siedziby. Instytucja może
ustanowić autonomiczny lub uzupełniający 
system zabezpieczenia społecznego dla 
państw, gdzie brak jest takiego systemu lub 
nie jest on dostatecznie rozwinięty.”.

obowiązujących przepisów w miejscu 
pełnienia obowiązków przez pracownika, o 
ile nie przewidziano inaczej w umowie w 
sprawie siedziby. Instytucja ustanawia
autonomiczny lub uzupełniający system 
zabezpieczenia społecznego dla państw, 
gdzie brak jest takiego systemu lub nie jest 
on dostatecznie rozwinięty.”.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zostanie ustalone, że w danym kraju trzecim nie ma ubezpieczenia społecznego, lub jest 
ono niewystarczające, instytucja powinna mieć uprawnienia do utworzenia autonomicznego 
lub uzupełniającego systemu zabezpieczenia społecznego dla miejscowych pracowników.
Jakiekolwiek inne podejście oznaczałoby uznanie braku lub niewystarczalności systemu 
ubezpieczeń społecznych bez podjęcia przez pracodawcę odpowiednich kroków w celu zajęcia 
się tą sytuacją.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla zagwarantowania równowagi płci 
w ESDZ Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący 
Komisji może, w przypadku niektórych 
stanowisk z grupy funkcyjnej AD w 
ESDZ, priorytetowo traktować 
kandydatów spośród słabiej 
reprezentowanej płci w ESDZ, pod 
warunkiem że posiadają oni zasadniczo 
jednakowe kwalifikacje.

Or. en

Uzasadnienie

Równowaga płci w ESDZ jest dla Parlamentu sprawą priorytetową a tworzenie ESDZ jest 
jedyną szansą na zajęcie się tą kwestią. Polityka ta powinna obejmować również szefów 
delegacji.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Aby zagwarantować odpowiednią 
reprezentację w ESDZ pracowników z 
krajowych służb dyplomatycznych, 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji może 
postanowić, aby na zasadzie odstępstwa od 
art. 98 ust. 1 regulaminu pracowniczego, 
przy naborze na stanowiska w grupie 
funkcyjnej AD w przypadku zasadniczo 
równych kwalifikacji istniała możliwość 
przyznawania pierwszeństwa kandydatom 
z krajowych służb dyplomatycznych 
państw członkowskich. Można stosować to 
odstępstwo do dnia 31 grudnia 2011 r. lub
do momentu obsadzenia jednej trzeciej 
stanowisk grupy funkcyjnej AD w ESDZ 
pracownikami z krajowych służb 
dyplomatycznych, w zależności od tego, co 
nastąpi najpierw.

Or. en

Uzasadnienie

Jeden rok wydaje się wystarczający dla zapewnienia właściwej reprezentacji krajowych służb 
dyplomatycznych w ESDZ. Ponadto odstępstwo to powinno przestać obowiązywać nawet 
wcześniej, jeżeli jego cel zostanie osiągnięty przed 31 grudnia 2011 r.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
W terminie dwóch lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
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Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i 
wiceprzewodniczący Komisji przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji sprawozdanie z jego wykonania, 
ze szczególnym naciskiem na kwestie 
równowagi płci i równowagi geograficznej 
wśród pracowników ESDZ.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula dotycząca przeglądu zwiększy przejrzystość polityki kadrowej ESDZ i stworzy 
możliwość dokonania bilansu równowagi płci i geograficznej w tej służbie.


