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pateik÷ Teis÷s reikalų komitetas 
 
Pranešimas 

Bernhard Rapkay A7-0288/2010 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų dalinis keitimas   
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l 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 išor÷s veiksmų 
tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba 
bendradarbiauja su valstybių narių 
diplomatin÷mis tarnybomis, o ją sudaro 
Tarybos generalinio sekretoriato ir 
Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai 
bei valstybių narių nacionalinių 
diplomatinių tarnybų deleguotas 
personalas. 

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 
27 straipsnį Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) 
padeda Europos išor÷s veiksmų tarnyba 
(toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja 
su valstybių narių diplomatin÷mis 
tarnybomis, o ją sudaro Tarybos 
generalinio sekretoriato ir Komisijos 
atitinkamų padalinių pareigūnai bei 
valstybių narių nacionalinių diplomatinių 
tarnybų deleguotas personalas. Ši tarnyba 
sudaro dalį atviros, veiksmingos ir 
nepriklausomos Europos administracin÷s 
sistemos, kaip nustatyta Sutarties d÷l 
Europos Sąjungos veikimo 
298 straipsnyje. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, tur÷tų atlikti 
paskyrimų tarnybos ir sutarčių sudarymo 
institucijos funkcijas, susijusias su EIVT 
darbuotojais, numatant galimybę šiuos 
įgaliojimus perduoti EIVT. Eidami savo 
įprastas pareigas kai kurie EIVT 
darbuotojai, įskaitant delegacijų vadovus, 
tur÷s atlikti užduotis Komisijai, tod÷l 
reik÷tų įtraukti nuostatą d÷l Komisijos 
dalyvavimo priimant sprendimus, 
susijusius su šiais darbuotojais. 

(3) Vyriausiasis įgaliotinis tur÷tų atlikti 
paskyrimų tarnybos ir sutarčių sudarymo 
institucijos funkcijas, susijusias su EIVT 
darbuotojais, numatant galimybę šiuos 
įgaliojimus perduoti EIVT. Eidami savo 
įprastas pareigas delegacijų vadovai tur÷s 
atlikti užduotis Komisijai, tod÷l reik÷tų 
įtraukti nuostatą d÷l Komisijos dalyvavimo 
priimant tam tikrus sprendimus, susijusius 
su šiais darbuotojais. 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Sąjungos pareigūnams ir 
laikiniesiems darbuotojams iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų tur÷tų galioti 
tos pačios teis÷s ir pareigos ir jiems tur÷tų 
būti sudarytos vienodos galimyb÷s, ypač 
kai tai susiję su jų tinkamumu užimti bet 
kurias pareigas tomis pačiomis sąlygomis. 
Paskirstant pareigas, susijusias su visomis 
EIVT vykdomos veiklos ir įgyvendinamos 
politikos sritimis, laikiniesiems 
darbuotojams iš nacionalinių 
diplomatinių tarnybų ir Sąjungos 
pareigūnams tur÷tų būti taikomos 
vienodos sąlygos. 
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Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT 
darbuotojai, kurie eidami savo pareigas 
atlieka užduotis Komisijai, tur÷tų 
vadovautis Komisijos nurodymais. 
Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys 
Sąjungos delegacijose tur÷tų vadovautis 
delegacijos vadovo nurodymais, visų 
pirma d÷l organizacinių ir 
administracinių klausimų ir d÷l Sąjungos 
biudžeto vykdymo. 

(4) Tikslinga paaiškinti, kad, remiantis 
tuo, kas išd÷styta Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo 221 straipsnio 2 dalyje, 
EIVT darbuotojai, kurie eidami savo 
pareigas atlieka užduotis Komisijai, tur÷tų 
vadovautis Komisijos nurodymais. 
Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys 
Sąjungos delegacijose tur÷tų vadovautis 
delegacijos vadovo nurodymais. 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Siekiant išvengti abejonių, tur÷tų būti 
patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji 
darbuotojai, einantys pareigas 
organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 
sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 
3 dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, 
laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai 
taip pat tur÷tų būti taikoma į tokį 
organizacinį padalinį paskirtiems 
sutartininkams ir vietiniams darbuotojams. 
Reik÷tų imtis specialių priemonių 
užtikrinti, kad perkeliamiems 
darbuotojams būtų suteiktos tinkamos 
profesin÷s rekomendacijos ir pagalba. 

(5) Siekiant išvengti abejonių, tur÷tų būti 
patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji 
darbuotojai, einantys pareigas 
organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 
sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 
2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos 
išor÷s veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas1, laikomi perkeltais kartu su savo 
etatu. Tai mutatis mutandis tur÷tų būti 
taikoma į tokį organizacinį padalinį 
paskirtiems sutartininkams ir vietiniams 
darbuotojams. Darbuotojai, kuriems 
aktualus šis perk÷limas, informuojami iš 
anksto. 

 1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30. 
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Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Tarybos ar Komisijos pareigūnai, 
prad÷ję eiti pareigas EIVT, tur÷tų tur÷ti 
galimybę teikti paraiškas užimti laisvas 
darbo vietas savo institucijoje vienodomis 
sąlygomis su tos institucijos vidaus 
kandidatais. 

(6) Kitų institucijų (t. y. ne EIVT) 
pareigūnai, prad÷ję eiti pareigas EIVT, 
tur÷tų tur÷ti galimybę teikti paraiškas 
užimti laisvas darbo vietas savo 
institucijoje vienodomis sąlygomis su tos 
institucijos vidaus kandidatais. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l 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 
perk÷limą iš Tarybos ar Komisijos į 
EIVT), išimtiniais atvejais taip pat tur÷tų 
būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš 
Tarybos ar Komisijos d÷l tarnybos 
interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie 
laisvą darbo vietą. Panašiai tur÷tų būti 
galima perkelti pareigūnus d÷l tarnybos 
interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją. 

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas 
situacijas (pavyzdžiui, į būtinybę ateityje 
perkelti technin÷s pagalbos užduočių 
vykdymą iš Tarybos generalinio 
sekretoriato ar Komisijos į EIVT), iki 
2013 m. birželio 30 d. išimtiniais tinkamai 
pagrįstais atvejais taip pat tur÷tų būti 
galima perkelti pareigūnus ir jų etatą į 
EIVT iš Tarybos ar Komisijos d÷l tarnybos 
interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie 
laisvą darbo vietą. 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Kai tai susiję su Tarybos generalinio 
sekretoriato ar Komisijos pareigūnais, 
perkeltais į EIVT pradiniu etapu, iki 
2010 m. birželio 30 d. atsižvelgiant į 
tarnybos interesus tur÷tų būti įmanoma 
perkelti šiuos EIVT pareigūnus be jų 
etato iš EIVT į Tarybą ar Komisiją. 
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Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l 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 gal÷tų 
teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas 
EIVT. Ne v÷liau kaip 2013 m. liepos 1 d. 
tai tur÷tų būti prad÷ta taikyti ir kitų 
institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant 
užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, tur÷tų tur÷ti 
galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti 
darbuotojus AD pareigų grup÷s 
pareigoms, iki 2013 m. birželio 30 d. 
pirmenyb÷ gali būti teikiama kandidatams 
iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, 
kai kandidatų kvalifikacija iš esm÷s 
vienoda. 

(8) Norint, kad būtų vykdomos Europos 
Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalies, 
kurioje išvardyti trys EIVT personalo 
šaltiniai, nuostatos, tur÷tų būti numatyta, 
kad iki 2013 m. birželio 30 d. EIVT 
įdarbins tik Tarybos generalinio 
sekretoriato ir Komisijos bei valstybių 
narių diplomatinių tarnybų pareigūnus. 
Per šį laikotarpį būtina užtikrinti, kad 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
darbuotojai, Tarybos generalinio 
sekretoriato ir Komisijos kandidatai, taip 
pat vidaus kandidatai vienodomis 
sąlygomis gal÷tų teikti paraiškas užimti 
laisvas darbo vietas EIVT. Vis d÷lto 
išskirtiniais atvejais ir išnaudojus visas 
galimybes įdarbinti pareigūnus iš trijų 
išskirtinių šaltinių, tur÷tų būti įmanoma 
per tą patį laikotarpį įdarbinti ir 
min÷tiesiems šaltiniams nepriklausančių 
institucijų AD pareigų grup÷s lygmens 
technin÷s pagalbos darbuotojus, kurie 
būtini tinkamai EIVT veiklai užtikrinti, 
pvz., krizių valdymo, saugumo ir IT sričių 
specialistus. Nuo 2013 m. liepos 1 d. 
galimyb÷s užimti pareigas EIVT tur÷tų 
būti sudarytos ir kitų institucijų 
pareigūnams. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Be to, norint užtikrinti, kad 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
personalas sudarytų bent trečdalį visų AD 
pareigų grup÷s lygmens EIVT darbuotojų, 
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būtina iki 2013 m. birželio 30 d. numatyti 
laikiną Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 
1 dalies išimtį, pagal kurią vyriausiasis 
įgaliotinis, rengdamasis skirti asmenį 
EIVT į konkrečias AD pareigų grup÷s 
lygmens pareigas ir rinkdamasis iš dviejų 
lygiavertę kvalifikaciją įgijusių kandidatų, 
gal÷tų teikti pirmenybę kandidatams iš šių 
nacionalinių diplomatinių tarnybų. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) Siekiant užtikrinti tinkamą skirtingų 
EIVT personalo grupių savitarpio 
pusiausvyrą ir remiantis Tarybos 
sprendimu 2010/427/ES, pagal kurį 
nustatoma Europos išor÷s veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas, EIVT 
prad÷jus veikti visu paj÷gumu valstybių 
narių diplomatinių tarnybų darbuotojai, 
paskirti dirbti laikinaisiais darbuotojais, 
tur÷tų sudaryti bent trečdalį, o Sąjungos 
pareigūnai – mažiausiai 60 proc. visų AD 
pareigų grup÷s lygmens EIVT darbuotojų. 
Į šį skaičių tur÷tų būti įtraukti pagal 
Tarnybos nuostatus nuolatiniais 
pareigūnais tapę valstybių narių 
diplomatinių tarnybų darbuotojai. 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
kandidatai tur÷tų būti įdarbinami 
laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir 
pareigūnams. Įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 

(9) Atrinkti kandidatai, kuriuos deleguoja 
valstybių narių nacionalin÷s diplomatin÷s 
tarnybos, tur÷tų būti įdarbinami 
laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir 
pareigūnams. Jie tur÷tų būti įdarbinti 
pagal objektyvią ir skaidrią procedūrą, o 
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tur÷tų būti užtikrintos laikinųjų 
darbuotojų karjeros galimyb÷s, kurios 
atitinka pareigūnų karjeros galimybes. 

remiantis įgyvendinamosiomis 
nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, 
laikiniesiems darbuotojams ir 
pareigūnams EIVT tur÷tų būti užtikrintos 
vienodos karjeros galimyb÷s. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) Remiantis Tarnybos nuostatų 
27 straipsniu, taip pat kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalies 
pirma pastraipa ir 82 straipsniu, 
pritraukiant į darbą ar įdarbinant 
siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų 
gabiausi, darbščiausi ir sąžiningiausi 
pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
įdarbinti siekiant apr÷pti kuo didesnę 
Sąjungos valstybių narių piliečių 
atstovaujamą geografinę teritoriją. Tai 
taikoma visai EIVT ir skirtingoms šios 
tarnybos darbuotojų grup÷ms, įskaitant 
laikinuosius darbuotojus, kurie nurodyti 
Kitų Europos Bendrijų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punkte. 
Be to, įdarbinant EIVT personalą tur÷tų 
būti tinkamai ir prasmingai užtikrinta, 
kad jį sudarytų visų valstybių narių 
piliečiai. 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9b) Vyriausiasis įgaliotinis, remdamasis 
tuo, kas išd÷styta Tarnybos nuostatų 
1d straipsnio 2 ir 3 dalyse,  imsis tinkamų 
priemonių siekdamas skatinti lygias 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
atstovų, kurie priklauso konkrečioms 
pareigų grup÷ms, ypač AD lygmens 
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darbuotojų, galimybes. 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l 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, 
reik÷tų nustatyti specialias taisykles d÷l 
sutarčių trukm÷s. Šios konkrečios 
kategorijos laikiniesiems darbuotojams 
taikomos delegavimo, atostogų d÷l 
asmeninių priežasčių ir didžiausio 
pensinio amžiaus taisykl÷s tur÷tų atitikti 
pareigūnams taikomas taisykles. 

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, 
susijusių su nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, 
reik÷tų remiantis susijusiomis nuostatomis 
nustatyti specialias taisykles d÷l sutarčių 
trukm÷s, taip pat grąžinimo į ankstesnes 
pareigas pasibaigus tarnybos laikotarpiui 
garantiją. Šios konkrečios kategorijos 
laikiniesiems darbuotojams taikomos 
delegavimo ir didžiausio pensinio amžiaus 
taisykl÷s tur÷tų atitikti pareigūnams 
taikomas taisykles. 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Susijusiems asmenims paprašius, šios 
specialios taisykl÷s tur÷tų būti taip pat 
taikomos laikiniesiems darbuotojams iš 
valstybių narių diplomatinių tarnybų, 
priimtiems dirbti atitinkamuose Tarybos 
generalinio sekretoriato ar Komisijos 
departamentuose prieš įsteigiant EIVT, 
tačiau jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. 

(11) Pritarus vyriausiajam įgaliotiniui ir 
susijusiai nacionalinei diplomatinei 
tarnybai, šios specialios taisykl÷s tur÷tų 
būti taip pat taikomos laikiniesiems 
darbuotojams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, priimtiems dirbti 
atitinkamuose Tarybos generalinio 
sekretoriato ar Komisijos departamentuose 
prieš įsteigiant EIVT, tačiau jau įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, arba tiems 
darbuotojams, kurių sutartis buvo iš 
dalies pakeista. 
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Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) Konkrečiais atvejais EIVT gali 
pasitelkti tam tikrą skaičių specifinių 
sričių nacionalinių ekspertų, deleguotų 
vykdyti konkrečias užduotis, ypač 
susijusias su krizių valdymu ar karine 
veikla, kurie tur÷tų būti pavaldūs 
vyriausiajam įgaliotiniui. Šie deleguoti 
darbuotojai netur÷tų būti priskirti 
trečdaliui visų AD pareigų grup÷s 
lygmens EIVT darbuotojų: EIVT 
prad÷jus dirbti visu paj÷gumu, pastarajam 
personalui tur÷tų atstovauti darbuotojai iš 
valstybių narių. 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Siekiant sumažinti EIVT 
administracinę naštą, Komisijos sudaryta 
drausm÷s komisija tur÷tų atlikti ir EIVT 
drausm÷s komisijos funkcijas, nebent 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, kartu 
einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nuspręstų sudaryti 
EIVT drausm÷s komisiją. 

(12) Siekiant sumažinti EIVT 
administracinę naštą, Komisijos sudaryta 
drausm÷s komisija tur÷tų atlikti ir EIVT 
drausm÷s komisijos funkcijas, kol 
vyriausiasis įgaliotinis nuspręs sudaryti 
EIVT drausm÷s komisiją. Šis sprendimas 
tur÷tų būti priimtas v÷liausiai 2011 m. 
gruodžio 31 d. 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Siekiant užtikrinti nuoseklų 
Komisijos ir EIVT darbuotojų 
atstovavimą delegacijose, reik÷tų numatyti, 

(13) Kol bus įsteigtas EIVT personalo 
komitetas remiantis Tarnybos nuostatų 
9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmąja 
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kad Komisijos personalo komitetas 
atstovautų ir EIVT darbuotojams, kurie 
tur÷tų teisę balsuoti ir iškelti savo 
kandidatūrą per komiteto rinkimus. 

įtrauka – o tai turi būti padaryta v÷liausiai 
2011 m. gruodžio 31d. – reik÷tų numatyti, 
kad Komisijos personalo komitetas 
atstovautų ir EIVT darbuotojams, kurie 
tur÷tų teisę balsuoti ir iškelti savo 
kandidatūrą per komiteto rinkimus. 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) Šis reglamentas tur÷tų įsigalioti kuo 
greičiau, kadangi siūlomi Tarnybos 
nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų pakeitimai yra būtina EIVT tinkamo 
veikimo sąlyga, 

(19) Šis reglamentas tur÷tų įsigalioti kuo 
greičiau, kadangi Tarnybos nuostatų ir kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimai 
yra būtina EIVT tinkamo veikimo sąlyga, 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 6 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
1 b straipsnio a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„a) Europos išor÷s veiksmų tarnyba, 
vadovaujama Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, kartu einančio Komisijos 
pirmininko pavaduotojo pareigas (toliau – 
EIVT),“; 

„a) Europos išor÷s veiksmų tarnyba (toliau 
– EIVT),“; 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 95 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiais Tarnybos nuostatais paskyrimų 
tarnybai suteiktus įgaliojimus, susijusius su 

1. Šiais Tarnybos nuostatais paskyrimų 
tarnybai suteiktus įgaliojimus, susijusius su 
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EIVT darbuotojais, vykdo Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
ir saugumo politikai, kartu einantis 
Komisijos pirmininko pavaduotojo 
pareigas. Jis gali nustatyti, kas EIVT 
vykdys šiuos įgaliojimus. Taikoma 
2 straipsnio 2 dalis. 

EIVT darbuotojais, vykdo Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis 
įgaliotinis). Jis ar ji gali nustatyti, kas 
EIVT vykdys šiuos įgaliojimus. Taikoma 
2 straipsnio 2 dalis. 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 95 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tačiau su delegacijų vadovų 
paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi 
remiantis kandidatų sąrašu, kuriam 
Komisija pritar÷ vykdydama Sutartimis jai 
suteiktus įgaliojimus. Tai taikoma mutatis 

mutandis perk÷limui d÷l tarnybos interesų. 

2. Su delegacijų vadovų paskyrimais susiję 
įgaliojimai vykdomi taikant išsamią 
atrankos procedūrą, grindžiamą 
nuopelnais ir lyčių bei geografine 
pusiausvyra, remiantis kandidatų sąrašu, 
kuriam Komisija pritar÷ vykdydama 
Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus1. Tai 
mutatis mutandis taikoma delegacijos 
vadovo etato perk÷limui, kuris 
išskirtin÷mis aplinkyb÷mis ir apibr÷žtam 
laikotarpiui vykdomas d÷l tarnybos 
interesų. 

 ____________________ 

1 Komisijos pareiškimas: „Komisija, pateikdama 
bet kokią neigiamą nuomonę apie asmenį, įtrauktą 
į kandidatų sąrašą, tinkamai ją pagrįs 
vyriausiajam įgaliotiniui“. 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 95 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. D÷l EIVT pareigūnų, kurie eidami savo 
pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, 
paskyrimų tarnyba pradeda administracinį 
tyrimą ir drausminę procedūrą, kaip 

3. Kai tai susiję su delegacijų vadovais, 
tais atvejais, kai jie eidami savo pareigas 
turi atlikti užduotis Komisijai, paskyrimų 
tarnyba pradeda administracinį tyrimą ir 
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nurodyta 22 ir 86 straipsniuose ir 
IX priede, jeigu to prašo Komisija. 

drausminę procedūrą, kaip nurodyta 22 ir 
86 straipsniuose ir IX priede, jeigu to prašo 
Komisija. 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 96 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos 
pareigūnas, dirbantis Sąjungos 
delegacijoje, vadovaujasi delegacijos 
vadovo nurodymais, visų pirma d÷l 
organizacinių ir administracinių 
klausimų ir, atsižvelgiant į teis÷s aktus, 
priimtus pagal Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį, d÷l 
Sąjungos biudžeto vykdymo. 

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos 
pareigūnas, dirbantis Sąjungos 
delegacijoje, vadovaujasi delegacijos 
vadovo nurodymais remdamasis pastarojo 
funkcijų apibr÷žtimi, pateikta 2010 m. 
liepos 26 d. Tarybos sprendimo 
2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos 
išor÷s veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas, 5 straipsnyje1. 

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo 
pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, 
vadovaujasi Komisijos nurodymais d÷l šių 
užduočių. 

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo 
pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, 
vadovaujasi Komisijos nurodymais d÷l šių 
užduočių remdamasis Sutarties d÷l 
Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 
2 dalies nuostatomis. 

D÷l šio straipsnio įgyvendinimo būdų 
Komisija susitaria su EIVT. 

D÷l šio straipsnio įgyvendinimo būdų 
Komisija susitaria su EIVT. 

 
1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30. 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 97 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išd÷stytų 
sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 
29 straipsnius, susijusių institucijų 
paskyrimų tarnybos gali išimtiniais 
atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir 

Kai tai susiję su pareigūnais, kurie buvo 
perkelti į EIVT remiantis Tarybos 
sprendimu 2010/427/ES, nukrypdamos 
nuo Tarnybos nuostatų 4 ir 29 straipsnių 
ir laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje 
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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. 

išd÷stytų sąlygų, iki 2014 m. birželio 30 d. 
susijusių institucijų paskyrimų tarnybos 
gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru 
sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos 
interesus, išklausiusios pareigūną perkelti 
šį EIVT pareigūną iš EIVT į laisvą tos 
pačios pareigų grup÷s lygmens darbuotojo 
vietą Tarybos generaliniame sekretoriate 
arba Komisijoje nepranešusios 
darbuotojams apie laisvą darbo vietą. 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 98 straipsnio 1 dalies 1 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 
pirmenyb÷s n÷ vienai iš šių kategorijų. 

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą, 
siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo 
vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto 
Tarybos generalinio sekretoriato, 
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 
pirmenyb÷s n÷ vienai iš šių kategorijų. Iki 
2013 m. birželio 30 d. nukrypdama nuo 
29 straipsnio nuostatų EIVT, priimdama 
darbuotojus iš kitų institucijų, įdarbina tik 
Tarybos generalinio sekretoriato ir 
Komisijos pareigūnus, taip pat valstybių 
narių diplomatinių tarnybų darbuotojus. 
Tačiau paskyrimų tarnyba išskirtiniais 
atvejais ir išnaudojusi visas galimybes 
įdarbinti pagal min÷tąsias nuostatas gali 
nuspręsti priimti iš pirmajame sakinyje 
nenurodytų šaltinių AD pareigų grup÷s 
lygmens technin÷s pagalbos personalą, 
kuris būtinas tinkamai EIVT veiklai 
užtikrinti, pvz., krizių valdymo, saugumo 
ir IT sričių specialistus. 
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Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 98 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrimų tarnyba 
svarsto ne tik pirmojoje pastraipoje 
išvardytų, bet ir kitų institucijų pareigūnų 
paraiškas neteikdama pirmenyb÷s n÷ vienai 
iš šių kategorijų. 

 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 98 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, paskyrimų 
tarnyba, priimdama darbuotoją į laisvą 
darbo vietą Taryboje arba Komisijoje, 
apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT 
pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT 
pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, 
paraiškas, neteikdama pirmenyb÷s n÷ 
vienai iš šių kategorijų. 

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
nepažeidžiant 97 straipsnio, kitų institucijų 
(t. y. ne EIVT) paskyrimų tarnyba, 
priimdama darbuotoją į laisvą darbo vietą, 
apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT 
pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT 
pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, 
paraiškas, neteikdama pirmenyb÷s n÷ 
vienai iš šių kategorijų. 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s dalies 99 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, 

1. Kol vyriausiasis įgaliotinis 
nenusprendžia sudaryti EIVT drausm÷s 
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kartu einantis Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas, nenusprendžia 
sudaryti EIVT drausm÷s komisijos, 
Komisijos drausm÷s komisija taip pat 
atlieka EIVT drausm÷s komisijos 
funkcijas. 

komisijos, Komisijos drausm÷s komisija 
taip pat atlieka EIVT drausm÷s komisijos 
funkcijas. Vyriausiojo įgaliotinio 
sprendimas turi būti priimtas v÷liausiai 
2011 m. gruodžio 31 d. 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio 9 punktas 

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
VIIIa antraštin÷s 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 atsovauja 
EIVT pareigūnams ir kitiems tarnautojams. 

2. Kol vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalies a 
punkto pirmos įtraukos nuostatomis bus 
įsteigtas EIVT personalo komitetas, o tai 
nukrypstant nuo šios įtraukos nuostatų 
turi būti atlikta v÷liausiai 2011 m. 
gruodžio 31 d., Komisijos personalo 
komitetas taip pat atstovauja EIVT 
pareigūnams ir kitiems tarnautojams. 

 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 10 punktas 
Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos 
10 skyriaus 50 b 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 nacionalin÷ diplomatin÷ 
tarnyba tokiam pat laikotarpiui pratęsia 
delegavimo laikotarpį. 

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai 
ketveriems metams. Sutartys gali būti 
pratęsiamos maksimaliam ketverių metų 
laikotarpiui. Iš viso įdarbinama ne 
ilgesniam kaip aštuonerių metų 
laikotarpiui. Tačiau išskirtin÷mis 
aplinkyb÷mis ir atsižvelgus į tarnybos 
reikmes pasibaigus aštuonerių metų 
laikotarpiui sutartis gali būti pratęsta 
maksimaliam dvejų metų laikotarpiui. 
Kiekviena valstyb÷ nar÷ suteikia 
laikinaisiais EIVT darbuotojais tapusiems 
savo pareigūnams garantiją, kad 
pasibaigus jų tarnybos EIVT laikui jie bus 
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nedelsiant grąžinti į ankstesnes pareigas 
vadovaujantis atitinkamų nacionalin÷s 
teis÷s aktų nuostatomis. 

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 10 punktas 

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos 
10 skyriaus 50b straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstyb÷s nar÷s pritaria Sąjungos 
veiksmams, reikalingiems laikinųjų 
darbuotojų, kurių atžvilgiu taikomos kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio 
e punkto nuostatos, atsakomybei 
užtikrinti. 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 10 punktas 

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos 
10 skyriaus 50 c straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pagal analogiją taikomas Tarnybos 
nuostatų 40 straipsnis. Atostogų d÷l 
asmeninių priežasčių trukm÷ n÷ra ilgesn÷ 
nei sutarties galiojimo laikotarpis. Kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
17 straipsnis netaikomas. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

2 straipsnio 13 punktas 

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos 
121 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo 
darbo vietoje galiojančius teis÷s aktus 

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo 
darbo vietoje galiojančius teis÷s aktus 
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darbdavio mokamą socialinio draudimo 
įmokų dalį, nebent susitarime d÷l būstin÷s 
nustatyta kitaip. Institucija gali sukurti 
savarankišką arba papildomą socialinio 
draudimo sistemą, skirtą toms šalims, 
kuriose draudimo apsauga pagal vietos 
sistemą neteikiama arba yra nepakankama. 

darbdavio mokamą socialinio draudimo 
įmokų dalį, nebent susitarime d÷l būstin÷s 
nustatyta kitaip. Institucija sukuria 
savarankišką arba papildomą socialinio 
draudimo sistemą, skirtą toms šalims, 
kuriose draudimo apsauga pagal vietos 
sistemą neteikiama arba yra nepakankama. 

 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

3 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
einantys pareigas organizaciniame 
padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos 
generalinio sekretoriato arba Komisijos į 
Europos išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) 
pagal Tarybos sprendimą, priimtą pagal 

Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 

3 dalį, laikomi perkeltais į EIVT iš 
atitinkamų institucijų tame sprendime 
nustatytą dieną. Tai taip pat taikoma į tokį 
organizacinį padalinį paskirtiems 
sutartininkams ir vietiniams darbuotojams, 
kurių sutarties sąlygos nekeičiamos. 

1. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
einantys pareigas organizaciniame 
padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos 
generalinio sekretoriato arba Komisijos į 
Europos išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) 
pagal Tarybos sprendimą 2010/427/ES, 
laikomi perkeltais į EIVT iš atitinkamų 
institucijų tame sprendime nustatytą dieną. 
Tai mutatis mutandis taikoma į tokį 
organizacinį padalinį paskirtiems 
sutartininkams ir vietiniams darbuotojams, 
kurių sutarties sąlygos nekeičiamos. 
Tarybos ar kitu atveju Komisijos 
paskyrimų tarnyba iš anksto informuoja 
darbuotojus, kuriems aktualus šis 
perk÷limas. 

Jeigu perkeliama organizacinio padalinio 
dalis ir negalima automatiškai nustatyti, 
kurie pareigūnai ir kiti tarnautojai 
priskiriami tai organizacinio padalinio 
daliai, vyriausiajam įgaliotiniui pritarus, 
Taryba arba Komisija, prireikus, 
išklausiusios potencialiai susijusius 
pareigūnus ir kitus tarnautojus, priima 
sprendimą d÷l darbuotojų perk÷limo. 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Susijusiems asmenims paprašius, 
laikinųjų darbuotojų iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, priimtų dirbti po 
2009 m. lapkričio 30 d. ir einančių pareigas 
organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 
sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
Tarybos sprendimą, priimtą pagal Europos 

Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį, 
sutartys be naujos atrankos procedūros 
pakeičiamos į sutartis pagal kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktą. 
D÷l kitų dalykų sutarties sąlygos 
nekeičiamos. Prašymas turi būti pateiktas 
per vienerius metus nuo perk÷limo dienos, 
nustatytos Tarybos sprendime, priimtame 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
27 straipsnio 3 dalį. 

2. Pritarus vyriausiajam įgaliotiniui ir 
susijusiai nacionalinei diplomatinei 
tarnybai, laikinųjų darbuotojų iš valstybių 
narių diplomatinių tarnybų, priimtų dirbti 
po 2009 m. lapkričio 30 d. ir einančių 
pareigas organizaciniame padalinyje, kuris 
perkeliamas iš Tarybos generalinio 
sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 
Tarybos sprendimą 2010/427/ES, arba 
darbuotojų, kurių sutartis buvo iš dalies 
pakeista, sutartys be naujos atrankos 
procedūros pakeičiamos į sutartis pagal 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio e punktą. D÷l kitų dalykų 
sutarties sąlygos nekeičiamos.  
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 2a. Iki 2013 m. birželio 30 d. ir 
nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 
7 straipsnio, išklausius Tarybos 
generalinio sekretoriato ar Komisijos 
pareigūnus ir kitus tarnautojus, 
atliekančius EIVT skirtas technin÷s 
pagalbos funkcijas, jie gali būti perkelti į 
EIVT bendru susijusių institucijų 
susitarimu ir visapusiškai atsižvelgus į 
biudžeto institucijos prerogatyvas. Šis 
perk÷limas įsigalioja dieną, nustatytą 
atitinkamame sprendime d÷l biudžeto, į 
kurį įtrauktos nuostatos d÷l atitinkamų 
darbo vietų EIVT ir šiai tarybai 
reikalingų asignavimų. 
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 2b. Remiantis Tarnybos nuostatų 
27 straipsniu, taip pat kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalies 
pirma pastraipa ir 82 straipsniu, 
pritraukiant į darbą ar įdarbinant 
siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų 
gabiausi, darbščiausi ir sąžiningiausi 
pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
įdarbinti siekiant apr÷pti kuo didesnę 
Sąjungos valstybių narių piliečių 
atstovaujamą geografinę teritoriją. 

 Tai taikoma visai EIVT ir skirtingoms 
šios tarnybos darbuotojų grup÷ms, 
įskaitant laikinuosius darbuotojus, kurie 
nurodyti Kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio 
e punkte. Be to, įdarbinant EIVT 
personalą tur÷tų būti tinkamai ir 
prasmingai užtikrinta, kad jį sudarytų 
visų valstybių narių piliečiai1. 

 1 Vyriausiosios įgaliotin÷s pareiškimas 
geografin÷s pusiausvyros EIVT klausimu: 

 „Vyriausioji įgaliotin÷ atkreipia d÷mesį į 
tai, jog itin svarbu, kad įdarbinant 
Sąjungos valstybių narių piliečius būtų 
užtikrinta kuo didesn÷ geografin÷ 
apr÷ptis, taip pat kad tarnybos personalo 
sud÷ties požiūriu būtų užtikrintas 
tinkamas ir prasmingas atstovavimas visų 
valstybių narių piliečiams. 

 EIVT tur÷tų visapusiškai pasinaudoti 
įvairiapusiška ir turtinga įvairiose 
Sąjungos užsienio reikalų tarnybose įgyta 
patirtimi ir profesine kompetencija. 

 Kad pasiektų šiuos tikslus, vyriausioji 
įgaliotin÷ pasinaudos visomis EIVT 
įdarbinimo procedūros siūlomomis 
galimyb÷mis. Skirsnį, kuriame ketinama 
aptarti šį klausimą, ketinama įtraukti į jos 
rengiamą kasmetinę skyrimo į pareigas 
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 2c. Vyriausiasis įgaliotinis, remdamasis 
tuo, kas išd÷styta Tarnybos nuostatų 
1d straipsnio 2 ir 3 dalyse, imasi tinkamų 
priemonių lygioms nepakankamai 
atstovaujamos lyties atstovų, kurie 
priklauso konkrečioms pareigų grup÷ms – 
ypač AD grup÷s darbuotojų – galimyb÷ms 
skatinti1. 

__________________________________ 

 1 Vyriausiosios įgaliotin÷s pareiškimas 
lyčių pusiausvyros EIVT klausimu: 

 „Vyriausioji įgaliotin÷ atkreipia d÷mesį į 
tai, kad priimant darbuotojus į EIVT itin 
svarbu skatinti lyčių pusiausvyrą. 

 Siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą, 
svarbiausia skatinti moteris teikti 
paraiškas pareigoms EIVT užimti ir 
šalinti kliūtis šioje srityje. EIVT, 
remdamasi patirtimi, įgyta 2010 m. 
paskyrimo procedūros, susijusios su 
delegacijų vadovų rotacija, metu, įvertins, 
kaip būsimųjų skyrimo procedūrų metu 
geriau atsižvelgti į dažnai nelinijinę 
moterų paraiškų teikimo sistemą ir šalinti 
kitas galimas kliūtis. Vyriausioji įgaliotin÷ 
taip pat nustatys pažangiausią 
nacionalinių diplomatinių tarnybų 
praktiką ir esant galimybių pritaikys ją 
EIVT. 

 Vyriausioji įgaliotin÷, siekdama skatinti 
moteris įsidarbinti tarnyboje, visapusiškai 
pasinaudos visomis Tarnybos nuostatų 
1d straipsnio 2 ir 3 dalyse siūlomomis 
galimyb÷mis. 

 Į kasmetinę vyriausiosios įgaliotin÷s 
rengiamą ataskaitą d÷l skyrimo į pareigas 
EIVT bus įtrauktas skirsnis, kuriame 
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ketinama aptarti lyčių pusiausvyros 
klausimą“. 
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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 
grup÷s pareigoms EIVT, iki 2013 m. 
birželio 30 d. pirmenyb÷ gali būti teikiama 
kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija iš esm÷s vienoda. 

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių 
EIVT, vyriausiasis įgaliotinis, 
nukrypdamas nuo Tarnybos nuostatų 
29 straipsnio ir 98 straipsnio 1 dalies 
pirmos pastraipos, nusprendžia, kad 
siekiant įdarbinti darbuotojus tam tikroms 
AD pareigų grup÷s pareigoms EIVT, iki 
2013 m. birželio 30 d. pirmenyb÷ gali būti 
teikiama kandidatams iš valstybių narių 
diplomatinių tarnybų, kai kandidatų 
kvalifikacija lygiavert÷. 
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 3a straipsnis 

Vyriausiasis įgaliotinis iki 2013 m. vidurio 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ir ypatingą d÷mesį atkreipia į 
EIVT personalo lyčių ir geografinę 
pusiausvyrą. 
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