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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\822342SL.doc 3/23 PE443.026v02-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5



PE443.026v02-00 4/23 PR\822342SL.doc

SL



PR\822342SL.doc 5/23 PE443.026v02-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov 
za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 
skupnosti
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0309),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 336 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7–0146/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za 
zunanje delovanje (08029/10),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za proračunski 
nadzor in Odbora za zunanje zadeve (A7–0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 27 Pogodbe o 
Evropski uniji mora visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko pomagati Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 

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

besedilu: ESZD). Ta služba opravlja svoje 
delo v sodelovanju z diplomatskimi 
službami držav članic, sestavljajo pa jo 
uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega 
sekretariata Sveta in Komisije ter napoteno 
osebje iz nacionalnih diplomatskih služb. 
Služba je del odprte, učinkovite in 
neodvisne evropske uprave Unije, kot to 
določa člen 298 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Poudarja naravo ESZD kot dela neodvisne evropske javne uprave.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vsi člani osebja ESZD, za katere 
veljajo kadrovski predpisi in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev, bi morali 
imeti enake pravice in dolžnosti, ne glede 
na to, ali so uradniki Evropske unije ali 
začasni uslužbenci, ki prihajajo iz 
diplomatskih služb držav članic, in bi 
morali biti obravnavani enako, zlasti kar 
zadeva dostop do vseh delovnih mest pod 
enakimi pogoji. Pri dodeljevanju dolžnosti 
na vseh področjih dejavnosti in politik, ki 
jih izvaja ESZD, ne bi smelo biti 
razlikovanja med začasnimi uslužbenci, ki 
prihajajo iz diplomatskih služb držav 
članic, in uradniki Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Za usklajeno in neodvisno ESZD je bistveno, da njeni uslužbenci uživajo enake pravice in 
dolžnosti.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev
Določbo je treba črtati, saj ni dovolj pregledna in pomeni neomejeno odstopanje od 
postopkov zaposlovanja v skladu s prvim poglavjem naslova III kadrovskih predpisov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Nujno je treba zagotoviti, da se 
uslužbenci iz nacionalnih diplomatskih 
služb, kandidati iz Sveta ali Komisije, pa 
tudi notranji kandidati lahko prijavijo na 
delovna mesta v ESZD pod enakimi 
pogoji. Najpozneje s 1. januarjem 2012
mora to veljati tudi za uradnike drugih 
institucij. Vendar pa mora imeti visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in podpredsednik 
Komisije zaradi zagotovitve ustrezne 
zastopanosti osebja iz nacionalnih 
diplomatskih služb v ESZD možnost 
določiti, da se do 31. decembra 2011 
oziroma dokler osebje iz nacionalnih 
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večinoma enakimi kvalifikacijami lahko 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic.

diplomatskih služb ne predstavlja tretjine 
uslužbencev ESZD na ravni AD, kar bo 
prej, pri zapolnitvi delovnih mest v 
funkcionalni skupini AD v primeru 
kandidatov z večinoma enakimi 
kvalifikacijami lahko daje prednost 
kandidatom iz nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi moralo biti dovolj, da bodo v ESZD ustrezno zastopane nacionalne diplomatske 
službe. Odstopanje bi dejansko moralo prenehati še prej, če bo cilj dosežen pred 31. 
decembrom 2011.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za ustrezno ravnotežje med 
različnimi uslužbenci ESZD in v skladu s 
sklepom Sveta o organizaciji in delovanju 
Evropske službe za zunanje delovanje bi 
morali uslužbenci iz držav članic ob 
zapolnitvi vseh mest v ESZD predstavljati 
tretjino vseh uslužbencev ESZD na ravni 
AD, uradniki Unije pa najmanj 60 % vseh 
uslužbencev ESZD na ravni AD.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izbrani kandidati iz nacionalnih 
diplomatskih služb, ki jih napotijo njihove 

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

države članice, se zaposlijo po objektivnem 
in preglednem postopku in kot začasni 
uslužbenci, zato zanje veljajo enaki pogoji 
kot za uradnike. Izvedbene določbe, ki jih 
bo sprejela ESZD, morajo začasnim 
uslužbencem v ESZD zagotavljati karierne 
možnosti, ki ustrezajo kariernim 
možnostim uradnikov.

Or. en

Obrazložitev

To že velja pri zaposlovanju drugih začasnih uslužbencev in ne vidimo upravičila, zakaj naj bi 
se načela, da mora zaposlovanje temeljiti na objektivnem in preglednem postopku v skladu s 
kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, ne držali zgolj zato, ker bo 
začasno osebje prihajalo iz nacionalnih diplomatskih služb. Tak postopek je dejansko 
bistvenega pomena, da se zagotovi ustrezna zastopanost obeh spolov in geografsko 
ravnovesje.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Vsako imenovanje v ESZD mora 
temeljiti na zaslugah in na najširši možni 
geografski osnovi. Osebje ESZD je 
sestavljeno po načelu ustrezne 
zastopanosti predstavnikov vseh držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti želimo obveznost, ki jo že predpisujeta člen 27 kadrovskih predpisov in člen 12(1) 
pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se izognili nepotrebnim 
omejitvam pri zaposlovanju uslužbencev iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD, je 
treba sprejeti posebna pravila o trajanju 
pogodb o zaposlitvi. Pravila o napotitvi, 
dopustu iz osebnih razlogov in
upokojitveni starosti za to posebno 
kategorijo začasnih uslužbencev je treba 
uskladiti s pravili, ki veljajo za uradnike.

(10) Da bi se izognili nepotrebnim 
omejitvam pri zaposlovanju uslužbencev iz 
nacionalnih diplomatskih služb v ESZD, je 
treba sprejeti posebna pravila o trajanju 
pogodb o zaposlitvi. Pravila o upokojitveni 
starosti za to posebno kategorijo začasnih 
uslužbencev je treba uskladiti s pravili, ki 
veljajo za uradnike.

Or. en

Obrazložitev

Kako naj za začasne uslužbence veljajo določbe o napotitvi uradnikov Unije, ko pa za njih že 
tako ali tako po Pogodbah velja, da so napoteni? Določbe o dopustu iz osebnih razlogov bi 
bilo težko uporabljati v primeru uslužbencev, ki bi bili v ESZD zaposleni manj kot štiri leta. 
Uporabljajo naj se pravila, ki veljajo za začasne uslužbence (člen 17 pogojev za zaposlitev 
drugih uslužbencev).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) ESZD si lahko pomaga z omejenim 
številom visoko specializiranih napotenih 
nacionalnih strokovnjakov, ki bodo na 
podlagi natančnega opisa delovnega 
mesta napoteni za opravljanje posebnih 
nalog, povezanih zlasti z vojaškimi 
funkcijami, podrejeni pa bodo visokemu 
predstavniku. Njihova napotitev se ne bi 
smela upoštevati pri postopku 
zaposlovanja začasnih uslužbencev iz 
nacionalnih diplomatskih služb.

Or. en
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Obrazložitev

Prav bi bilo, da se v predpisih o kadrovskih zadevah jasno opredeli položaj nacionalnih 
strokovnjakov, napotenih v ESZD.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za zagotovitev uravnotežene 
zastopanosti uslužbencev Komisije in 
ESZD v delegacijah je treba določiti, da 
so v odboru uslužbencev Komisije 
zastopani tudi uslužbenci ESZD, ki lahko 
volijo in kandidirajo na volitvah odbora.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravno neusklajeno s členom 9 kadrovskih predpisov in členom 7 pogojev za zaposlitev 
drugih uslužbencev. Za ustrezno spoštovanje pravice združevanja, ki jo uradnikom jamčita 
člen 24b kadrovskih predpisov in člen 11 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, bi morala 
ESZD imeti svoj odbor uslužbencev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na izkušnje, pridobljene od leta 
2004, ni razloga za ohranjanje obstoječe 
omejitve glede uporabe Priloge X h 
kadrovskim predpisom za pogodbene 
uslužbence. To zlasti pomeni, da morajo 
imeti pogodbeni uslužbenci možnost 
polnega sodelovanja v mobilnostnem 
postopku iz členov 2 in 3 Priloge X. V ta 
namen je treba določiti, da se pogodbeni 
uslužbenci, ki so zaposleni v delegacijah 
in za katere se uporablja člen 3a pogojev 
za zaposlitev drugih uslužbencev, lahko 

črtano
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začasno dodelijo sedežu institucije.

Or. en

Obrazložitev

Na sedež ESZD prerazporediti uslužbence, ki so bili prav posebej zaposleni za delo v 
delegacijah, ni v skladu z načeloma lojalnosti in učinkovitega upravljanja s kadri. Pomeni 
večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno 
javno upravo Evropske unije.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev postopka, v drugem stavku pa tega, da določilo ne velja za vse premestitve v 
interesu službe, ampak samo za premestitve vodij delegacij.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 97
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odstopanje je potrebno le v začetnem obdobju, zato je prav, da se časovno omeji.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene člena 29(1)(a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
ESZD obravnava prijave uradnikov Sveta, 
Komisije in ESZD, začasnih uslužbencev, 
za katere se uporablja člen 2(e) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev, in osebja iz 
nacionalnih diplomatskih služb držav 
članic, pri čemer ne daje prednosti nobeni 
od teh kategorij kandidatov. 

1. Za namene člena 29(1), točka (a) in brez 
poseganja v člen 97 organ za imenovanja 
pri zapolnitvi prostega delovnega mesta v 
ESZD obravnava prijave uradnikov Sveta, 
Komisije in ESZD, začasnih uslužbencev, 
za katere se uporablja člen 2, točka (e)
pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, 
in osebja iz nacionalnih diplomatskih služb 
držav članic, pri čemer ne daje prednosti 
nobeni od teh kategorij kandidatov. V 
skladu s členom 27 teh kadrovskih 
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predpisov in prvim pododstavkom člena 
12(1) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev je namen zaposlovanja 
instituciji zagotoviti storitve 
najsposobnejših in najučinkovitejših 
uradnikov in začasnih uslužbencev z 
največjo stopnjo integritete, izbranih z 
najširšega možnega geografskega 
območja iz vrst državljanov držav članic. 
Ta obveznost velja za ESZD kot celoto in 
za različne vrste njenih uslužbencev, 
vključno z začasnimi uslužbenci iz člena 
2, točka (e) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev.

Or. en

Obrazložitev

V vsej ESZD je treba upoštevati geografsko uravnoteženost. Popravljanje geografske 
neuravnoteženosti v eni kategoriji uslužbencev z ustrezno geografsko neuravnoteženostjo v 
drugi kategoriji uslužbencev bi moralo biti onemogočeno.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Z dnem, ki ga določi visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko in podpredsednik Komisije, vendar 
najpozneje s 1. januarjem 2012 organ za 
imenovanja obravnava tudi prijave 
uradnikov iz drugih institucij, pri čemer ne 
daje prednosti nobeni od teh kategorij 
kandidatov.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi moralo biti dovolj, da bodo v ESZD ustrezno zastopane osebe iz nacionalnih 
diplomatskih služb.
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Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poglavje 1 naslova III teh kadrovskih 
predpisov in zlasti člen 28, točka (f), se 
smiselno uporabljata pri zaposlovanju 
začasnih uslužbencev, za katere se 
uporablja člen 2, točka (e) pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev. Uspešni 
kandidati iz nacionalnih diplomatskih 
služb predložijo pisno soglasje nacionalne 
diplomatske službe k njihovi napotitvi.
Visokemu predstavniku Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko in 
podpredsedniku Komisije pri zadevah v 
zvezi z zaposlovanjem v ESZD svetuje 
posvetovalni odbor za imenovanje, ki ga 
sestavljajo predstavniki držav članic, 
Komisije, generalnega sekretariata Sveta 
in Evropskega parlamenta. Posvetovalni 
odbor za imenovanje nadzoruje izbirne 
postopke na drugih ravneh v ESZD in 
napredek pri njenem kadrovanju, med 
drugim tudi ustrezno zastopanost obeh 
spolov in geografsko uravnoteženost.

Or. en

Obrazložitev

Zaposlovanje v ESZD bi moralo potekati po preglednem in objektivnem postopku, ob 
upoštevanju ustrezno prilagojene obstoječe prakse.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti
Naslov VIIIa – člen 99 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od prve alinee člena 
9(1)(a) so v odboru uslužbencev Komisije 
zastopani tudi uradniki in drugi 
uslužbenci ESZD.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravno neusklajeno s členom 9 kadrovskih predpisov in členom 7 pogojev za zaposlitev 
drugih uslužbencev. Za ustrezno spoštovanje pravice združevanja, ki jo uradnikom jamčita 
člen 24b kadrovskih predpisov in člen 11 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, bi morala 
ESZD imeti svoj odbor uslužbencev.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 6
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V prvem odstavku člena 3a se doda 
naslednji pododstavek:
„Uslužbenec, ki poln ali krajši delovni čas 
opravlja dela v delegacijah Unije, je lahko 
začasno razporejen na sedež institucije po 
mobilnostnem postopku iz členov 2 in 3 
Priloge X h kadrovskim predpisom.“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Na sedež ESZD prerazporediti uslužbence, ki so bili prav posebej zaposleni za delo v 
delegacijah, ni v skladu z načeloma lojalnosti in učinkovitega upravljanja s kadri. Pomeni 
večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno 
javno upravo Evropske unije.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 7
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 3 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 3b se drugi odstavek nadomesti 
z naslednjim:
„Razen v primerih iz drugega 
pododstavka člena 3a(1) je zaposlovanje 
pogodbenih uslužbencev za pomožne 
naloge izključeno, kadar se uporablja člen 
3a.“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Na sedež ESZD prerazporediti uslužbence, ki so bili prav posebej zaposleni za delo v 
delegacijah, ni v skladu z načeloma lojalnosti in učinkovitega upravljanja s kadri. Pomeni 
večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno 
javno upravo Evropske unije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – člen 50 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uslužbenci nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, ki so bili izbrani na 
podlagi postopka iz člena 98(1) kadrovskih 
predpisov in ki jih napotijo njihove 
nacionalne diplomatske službe, se zaposlijo 
kot začasni uslužbenci v smislu člena 2(e).

1. Uslužbenci nacionalnih diplomatskih 
služb držav članic, ki so bili izbrani na 
podlagi postopka iz člena 98(1) in (1a) 
kadrovskih predpisov in ki jih napotijo 
njihove nacionalne diplomatske službe, se 
zaposlijo kot začasni uslužbenci v smislu 
člena 2, točka (e).

Or. en
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Obrazložitev

Zaposlovanje v ESZD bi moralo potekati po preglednem in objektivnem postopku, ob 
upoštevanju ustrezno prilagojene obstoječe prakse.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Zaposlijo se lahko za največ štiri leta. 
Pogodbe se lahko obnovijo več kot enkrat 
in vsakič za največ štiri leta.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati skupaj s členom 6 predlaganega sklepa Sveta o organizaciji 
in delovanju ESZD. Obnovitev pogodbe v mejah iz člena 50b(2) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev ne bi smelo biti odvisno od odločitve, ki bi jo sprejela matična država članica 
uradnika, saj bi to lahko slabo vplivalo na neodvisnost uslužbencev ESZD.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

.' 2a. Države članice podpirajo Unijo pri 
uveljavljanju vsakršne odgovornosti v 
skladu s členom 22 kadrovskih predpisov, 
ki jo nosijo začasni uslužbenci, za katere 
velja člen 2, točka (e) teh pogojev za 
zaposlitev.
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Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje držav članic pri uveljavljanju odgovornosti začasnih uslužbencev ESZD je 
pomembno, saj se lahko zgodi, da so se te osebe v času, ko morajo odgovarjati za škodo, 
vključno s finančno škodo, ki jo utrpi Unija, že vrnile v svojo nacionalno diplomatsko službo.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Poglavje 10 – člen 50 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Smiselno se uporabljajo členi 37, 38 in 
39 kadrovskih predpisov. Napotitev ne 
sme trajati dlje od pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kako naj za začasne uslužbence veljajo določbe o napotitvi uradnikov Unije, ko pa za njih že 
tako ali tako po Pogodbah velja, da so napoteni?

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Smiselno se uporablja člen 40 
Kadrovskih predpisov. Dopust iz osebnih 
razlogov ne sme trajati dlje od pogodbe. 
Člen 17 pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev se ne uporablja.

2. Dopust iz osebnih razlogov ne sme 
trajati dlje od pogodbe. Člen 17 teh
pogojev za zaposlitev se ne uporablja.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe o dopustu iz osebnih razlogov bi bilo težko uporabljati v primeru uslužbencev, ki bi 
bili v ESZD zaposleni manj kot štiri leta. Uporabljajo naj se pravila o neplačanem dopustu za 
začasne uslužbence iz člena 17 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 11
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 80 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Členu 80 se doda odstavek 5:
„5. Smiselno se uporabljajo členi 95, 96 in 
99 kadrovskih predpisov.“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Večanje možnosti za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev, kar pa je v nasprotju z neodvisno 
javno upravo Evropske unije.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 12
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Člen 118 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 118

Za pogodbene uslužbence, ki delajo v 
tretji državi, se smiselno uporablja Priloga 
X h kadrovskim predpisom. Vendar pa se 
člen 21 navedene priloge uporablja samo, 
če je pogodba sklenjena za najmanj eno 
leto.“.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ohlapnejša pravila za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev so v nasprotju z neodvisno javno 
upravo Evropske unije.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – točka 13
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
Člen 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva socialno varnost, institucija 
plačuje prispevke delodajalcev za socialno 
varnost po veljavnih predpisih v kraju, v 
katerem uslužbenec opravlja delo, razen če 
sporazum o sedežu ne določa drugače. 
Institucija lahko vzpostavi samostojen ali 
dopolnilen sistem socialne varnosti za 
države, v katerih lokalni sistemi ne
obstajajo ali ne zagotavljajo zadostnega 
kritja.

Kar zadeva socialno varnost, institucija 
plačuje prispevke delodajalcev za socialno 
varnost po veljavnih predpisih v kraju, v 
katerem uslužbenec opravlja delo, razen če 
sporazum o sedežu ne določa drugače. 
Institucija vzpostavi samostojen ali 
dopolnilen sistem socialne varnosti za 
države, v katerih lokalni sistemi ne 
obstajajo ali ne zagotavljajo zadostnega 
kritja.

Or. en

Obrazložitev

Če je ugotovljeno, da v določeni tretji državi sistema socialne varnosti ni ali je nezadosten, ne 
bi smelo biti prepuščeno prosti presoji institucije, ali bo za lokalne uslužbence vzpostavila 
samostojen ali dopolnilen sistem socialne varnosti ali ne. Vsak drug pristop bi pomenil, da se 
institucija sicer zaveda, da sistema socialne varnosti ni oziroma je nezadosten, a kot 
delodajalec ne bi storila nič, da bi se z vprašanjem spopadla.

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da se zagotovi ustrezna zastopanost 
obeh spolov v ESZD, lahko visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in podpredsednik 
Komisije odloči, da se pri zapolnitvi 



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

SL

nekaterih delovnih mest v funkcionalni 
skupini AD v ESZD daje prednost 
kandidatom manj zastopanega spola v 
ESZD, kadar se izbira med kandidati z 
večinoma enakimi kvalifikacijami.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezna zastopanost obeh spolov je za Parlament prednostna naloga, oblikovanje ESZD pa 
je za obravnavo tega vprašanja enkratna priložnost. Ta politika bi morala veljati tudi za 
vodje delegacij.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Da se zagotovi ustrezna zastopanost 
osebja iz nacionalnih diplomatskih služb v 
ESZD, lahko visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
podpredsednik Komisije odloči, da se z 
odstopanjem od člena 98(1) kadrovskih 
predpisov pri zapolnitvi nekaterih delovnih 
mest v funkcionalni skupini AD v ESZD 
daje prednost kandidatom iz nacionalnih 
diplomatskih služb držav članic, kadar se 
izbira med kandidati z večinoma enakimi 
kvalifikacijami. Odstopanje se lahko 
uporablja do 31. decembra 2011 oziroma 
vse dokler osebje iz nacionalnih 
diplomatskih služb ne predstavlja tretjine 
uslužbencev ESZD na ravni funkcionalne 
skupine AD, kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi moralo biti dovolj, da bodo v ESZD ustrezno zastopane nacionalne diplomatske 
službe. Odstopanje bi dejansko moralo prenehati še prej, če bo cilj dosežen pred 31. 
decembrom 2011.
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Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

S klavzulo o pregledu bi se povečala preglednost kadrovske politike službe, ponujena pa bi 
bila tudi priložnost za pregled stanja v službi glede ustrezne zastopanosti obeh spolov in 
geografske uravnoteženosti.


