
REGULAMINY 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 

Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 
12 marca 2008 r. ( 1 ) 

Zgromadzenie Plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego postanowiło 12 marca 2008 r. 
zmienić treść artykułu 72 regulaminu wewnętrznego. 
Artykuł 72 regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego otrzymał nastę
pujące brzmienie: „Artykuł 72 

1. Wszystkie uprawnienia nadane przez regulamin pracowniczy Wspólnot organowi mianującemu oraz 
przez warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot (CEOS) organom właściwym do zawierania 
umów o pracę wykonywane są w przypadku Sekretarza Generalnego EKES-u przez Prezydium. 
2. Uprawnienia nadane przez regulamin pracowniczy Wspólnot organowi mianującemu wykonywane są: 
— w przypadku urzędników stopnia 16, 15 i 14 grupy funkcyjnej AD, przez Prezydium na wniosek 

Sekretarza Generalnego, w zakresie stosowania artykułów 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 
78 i 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego; przez Przewodniczącego na wniosek Sekretarza Generalnego, 
w zakresie stosowania innych postanowień regulaminu pracowniczego, włącznie z art. 90 ust. 2; 

— w przypadku urzędników stopnia 13, 12 i 11 grupy funkcyjnej AD, przez Przewodniczącego na 
wniosek Sekretarza Generalnego; 

— w przypadku urzędników pozostałych stopni grupy funkcyjnej AD oraz wszystkich stopni grupy funk
cyjnej AST, przez Sekretarza Generalnego. 

3. Uprawnienia nadane przez warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot (CEOS) organom 
właściwym do zawierania umów o pracę wykonywane są: 
— w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony stopnia 16, 15 oraz 14 grupy 

funkcyjnej AD przez Prezydium na wniosek Sekretarza Generalnego, w zakresie stosowania art. 11, 17, 
33 oraz 48 CEOS; w zakresie innych postanowień CEOS, przez Przewodniczącego na wniosek Sekre
tarza Generalnego; 

— w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony stopnia 13, 12 oraz 11 grupy 
funkcyjnej AD, przez Przewodniczącego na wniosek Sekretarza Generalnego; 

— w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony pozostałych stopni grupy 
funkcyjnej administratorów oraz wszystkich stopni grupy funkcyjnej asystentów, przez Sekretarza Gene
ralnego; 

— w przypadku doradców specjalnych, pracowników pomocniczych, kontraktowych i lokalnych, przez 
Sekretarza Generalnego. 

4. Przewodniczący wykonuje prerogatywy nadane instytucji na mocy art. 110 regulaminu pracowni
czego, mające na celu wypełnienie ogólnych postanowień wykonawczych regulaminu pracowniczego 
i zasad przyjętych za wspólną zgodą. 
5. Prezydium, Przewodniczący oraz Sekretarz Generalny mogą przekazywać uprawnienia nadane im 
w niniejszym artykule. 
6. Decyzje o przekazaniu uprawnień zgodnie z ust. 5 powinny określać zakres przekazywanych upraw
nień, ich ograniczenia i okres obowiązywania, a także to, czy beneficjenci tych uprawnień mogą je prze
kazywać innym osobom.” 
Artykuł w nowym brzmieniu wszedł w życie z dniem jego przyjęcia.
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( 1 ) Regulamin wewnętrzny Komitetu w wersji skodyfikowanej z uwzględnieniem zmian przyjętych na sesji plenarnej 
5 lipca 2006 r. opublikowany został w Dz.U. L 93 z 3.4.2007.


