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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

RADA

ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 27. června 2006,
kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný
k uzavírání pracovních smluv
(2006/491/ES, Euratom)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních
zaměstnanců Společenství, stanovené nařízením Rady (EHS,
Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 2 služebního řádu a článek 6 pracovního řádu,

čenství kariérní strukturu, je vhodné přijmout nové
rozhodnutí, kterým se v generálním sekretariátu Rady
určí orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný
k uzavírání pracovních smluv, a zrušit rozhodnutí Rady
1999/692/ES, ESUO, Euratom ze dne 20. října 1999,
kterým se určuje orgán oprávněný ke jmenování
v rámci generálního sekretariátu Rady (3),

ROZHODLA TAKTO:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
(1)

Podle čl. 207 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o ES
a čl. 121 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy
o Euratomu vede generální sekretariát generální tajemník,
vysoký
představitel
pro
společnou
zahraniční
a bezpečnostní politiku (dále jen „generální tajemník“),
jemuž je nápomocen náměstek generálního tajemníka
odpovědný za chod generálního sekretariátu.

Pravomoci svěřené služebním řádem úředníků orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovním řádem ostatních zaměstnanců
orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv
v generálním sekretariátu Rady vykonávají

a) Rada, pokud se jedná o generálního tajemníka a náměstka
generálního tajemníka;
(2)

(3)

(1)

Podle článků 28 a 41 Smlouvy o EU se článek 207
Smlouvy o ES vztahuje na ustanovení týkající se oblastí
uvedených v hlavách V a VI Smlouvy o EU.

Po vstupu v platnost nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004
ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád
úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (2), které mimo jiné pozměnilo
u úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských spole-

Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2104/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005,
s. 7).
(2) Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.

b) Rada na návrh generálního tajemníka, pokud se jedná
o uplatňování článků 1a, 30, 34, 41, 49, 50 a 51 služebního
řádu na generální ředitele; generální tajemník může své
navrhovací pravomoci přenést na náměstka generálního
tajemníka;

c) v ostatních případech generální tajemník; generální tajemník
může své pravomoci přenést na náměstka generálního tajemníka.
(3) Úř. věst. L 273, 23.10.1999, s. 12.
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Náměstek generálního tajemníka může přenést pravomoci,
které na něj přenesl generální tajemník, zcela nebo zčásti
na generálního ředitele správního odboru, pokud se jedná
o uplatňování pracovního řádu ostatních zaměstnanců
a služebního řádu úředníků funkční skupiny AST. Toto
přenesení se nesmí týkat pravomocí, které jsou mu svěřeny
ve věcech jmenování a definitivního ukončení služebního
poměru úředníků a ve věci přijímání ostatních zaměstnanců.
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Článek 3
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.
V Lucemburku dne 27. června 2006.

Článek 2
Zrušuje se rozhodnutí 1999/692/ES, ESUO, Euratom.

Za Radu
předseda
J. PRÖLL

