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След правно-езикова редакция от службите на Парламента и на Съвета 

проектопозицията на ЕП да се чете както следва: 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../2012 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от ... 

за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския 

съюз на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и 

срочно наети служители на Съюза 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
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специално член 336 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, представено след 

консултации с Комитета по Правилника за длъжностните лица, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Съда1, 

като взеха предвид становището на Сметната палата2, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура3, 

като имат предвид, че: 

(1) Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 

2013 г. следва да бъдат приети специални временни мерки, които се отклоняват 

от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника“) и 

от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени 

в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета4.  

(2) С оглед на големината на Хърватия и на броя на потенциално заинтересованите 

лица, специалните временни мерки следва да останат в сила през достатъчно 

дълъг период от време. Във връзка с това датата 30 юни 2018 г. изглежда най-

подходящият краен срок. 

(3) Предвид на необходимостта планираните назначавания да се извършат 

възможно най-скоро след присъединяването, настоящият регламент следва да 

бъде приет преди действителната дата на присъединяване. 

                                                 
1 Становище от 12 ноември 2012 г. (все още непубликувано в Официален 

вестник). 
2 ОВ C [...], [...], стр. [...].  
3  Позиция на Европейския парламент от ... (все още непубликувана в Официален 

вестник) и решение на Съвета от ... . 
4  OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. 
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:  

Член 1 

Назначаване на длъжностни лица 

1. Независимо от член 4, втора и трета алинея, член 7, параграф 1, член 27 и член 

29, параграф 1, букви а) и б) от Правилника, незаетите длъжности могат да 

бъдат заемани от действителната дата на присъединяване на Хърватия до 

30 юни 2018 г. чрез назначаването на хърватски граждани като длъжностни 

лица в рамките на определените за тази цел длъжности и при отчитане на 

разискванията във връзка с бюджета. 

2. Тези длъжностни лица се назначават от действителната дата на 

присъединяване и, освен за висшите ръководни длъжности (генерални 

директори или равностойните им длъжности със степен AD 16 или AD 15 и 

директори или равностойните им длъжности със степен AD 15 или AD 14), 

след конкурси въз основа на квалификация или чрез изпит или конкурси въз 

основа на квалификация и чрез изпит, организирани в съответствие с 

приложение III към Правилника. 

Член 2 

Назначаване на срочно наети служители 

1. Член 1, параграф 1 се прилага mutatis mutandis за назначаването на хърватски 

граждани като срочно наети служители. 

2. Тези временни служители се назначават от действителната дата на 

присъединяване. 

Член 3 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в  

За Европейския парламент   За Съвета 

Председател   Председател 

 

(Отнася се за всички езикови версии.) 


