
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1760/2006

z dnia 28 listopada 2006 r.

wprowadzające szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 283,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości (2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ze względu na zbliżające się przystąpienie Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej powinny zostać przyjęte
szczególne tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od
Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Euro-
pejskich (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”).

(2) Biorąc pod uwagę wielkość krajów przystępujących
i liczbę osób potencjalnie zainteresowanych, środki te,
mimo iż mają charakter tymczasowy, powinny obowią-
zywać przez dłuższy okres. Data 31 grudnia 2011 r.
wydaje się odpowiednim terminem ich wygaśnięcia.

(3) Biorąc pod uwagę, że planowana rekrutacja powinna być
możliwa jak najszybciej po przystąpieniu, niniejsze
rozporządzenie powinno zostać przyjęte przed datą przy-
stąpienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niezależnie od przepisów art. 4 akapity drugi i trzeci,
art. 7 ust. 1, art. 27 akapit drugi i art. 29 ust. 1 lit. a) i b)
regulaminu pracowniczego, do dnia 31 grudnia 2011 r. wolne
stanowiska mogą być obsadzane, w ramach przyznanego limitu,
uwzględniając względy budżetowe, przez powołanie obywateli
Bułgarii i Rumunii po dacie rzeczywistego przystąpienia tych
państw.

2. Powołania dotyczą:

a) wszystkich grup zaszeregowania, po dacie rzeczywistego
przystąpienia;

b) z wyjątkiem urzędników najwyższego szczebla (dyrektorzy
generalni lub stanowiska równoważnej rangi w grupach
zaszeregowania AD 16 i AD 15 oraz dyrektorzy lub stano-
wiska równoważnej rangi w grupach zaszeregowania AD 15
lub AD 14), po konkursach przeprowadzanych na podstawie
kwalifikacji i testów, jak określono w załączniku III do regu-
laminu pracowniczego.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący
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(1) Opinia wydana dnia 24 października 2006 r. (dotychczas nieopu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 11 lipca 2006 r.
(3) Opinia wydana dnia 14 września 2006 r.


