
A TANÁCS 1760/2006/EK, EURATOM RENDELETE

(2006. november 28.)

Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának alkalmából az Európai
Közösségekben alkalmazott tisztviselők toborzásával kapcsolatos különleges és ideiglenes

intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 283. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel a Bíróság véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

mivel:

(1) Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő közelgő
csatlakozása alkalmából különleges ideiglenes intézkedé-
seket kell elfogadni, amelyek eltérnek az Európai Közös-
ségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatától (a továb-
biakban: személyzeti szabályzat).

(2) Tekintettel a csatlakozó országok relatív méretére és a
lehetséges érintett személyek számára, ezeknek a –

jóllehet ideiglenes – intézkedéseknek megfelelő időtar-
tamon keresztül hatályban kell maradniuk. Ebben a
vonatkozásban a legmegfelelőbb időpontnak a 2011.
december 31-e tűnik.

(3) Mivel a tervbe vett toborzásokat a csatlakozás után a
lehető leghamarabb le kell folytatni, ezért e rendeletet
helyénvaló a csatlakozás tényleges időpontja előtt elfo-
gadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A személyzeti szabályzat 4. cikke második és harmadik
bekezdése, 7. cikke (1) bekezdése, 27. cikke második bekezdése,
valamint 29. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja ellenére a
betöltendő állásokra – az érintett országok csatlakozásának
tényleges időpontját követően és 2011. december 31-ig –

bolgár és román állampolgárok nevezhetők ki az e célra megál-
lapított keretszámon belül és a költségvetési vitákra figye-
lemmel.

(2) Az állásokra történő kinevezések a következőképpen
történnek:

a) valamennyi besorolási osztályt érintik, a csatlakozás tény-
leges időpontját követően;

b) a magas beosztású tisztviselők (főigazgatók vagy velük
egyenrangú AD 16-os és AD 15-ös beosztású tisztviselők;
igazgatók vagy velük egyenrangú AD 15-ös és AD 14-es
tisztviselők) kivételével, a személyzeti szabályzat III. mellék-
letében részletezett módon, a képesítés és a felvételi vizsga
figyelembevétele alapján megrendezett versenyvizsgákat
követően.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Tanács részéről
az elnök

E. HEINÄLUOMA
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(1) 2006.10.24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).
(2) 2006.7.11-i vélemény.
(3) 2006.9.14-i vélemény.


