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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

EVROPSKÝ PARLAMENT
RADA
KOMISE
SOUDNÍ DVŮR
ÚČETNÍ DVŮR
EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
VÝBOR REGIONŮ
EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY, KOMISE, SOUDNÍHO DVORA,
ÚČETNÍHO DVORA, HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ
A VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
ze dne 26. ledna 2005
o založení Evropské správní školy
(2005/118/ES)
EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, SOUDNÍ DVŮR, ÚČETNÍ DVŮR, HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR, VÝBOR REGIONŮ, VEŘEJNÝ
OCHRÁNCE PRÁV,

s ohledem na stanovisko Výboru pro služební řád,

vzhledem k těmto důvodům:
s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství
a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství
stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č.
259/68 (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného služebního
řádu,
(1) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 1).

(1)

Je třeba, aby orgány více investovaly do odborného vzdělávání svých pracovníků.
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(2)
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Zvýšená interinstitucionální spolupráce v této
přinese součinnost v oblasti lidských
a požadovaných financí a posílí výměny mezi
a šíření společných hodnot a harmonizovaných
ných postupů.

oblasti
zdrojů
orgány
odbor-
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c) může provádět jakékoli úzce související činnosti, které
podporují její poslání.

3.
Generální tajemníci orgánů, tajemník Soudního dvora
a představitel veřejného ochránce práv stanoví a v případě
potřeby pozmění oblasti vzdělávání, kterými je škola pověřena.
(3)

(4)

Za tímto účelem je vhodné svěřit společnému interinstitucionálnímu subjektu prostředky určené na určité akce,
které povedou k odbornému vzdělávání úředníků
a ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Z důvodu hospodárnosti a účinnosti je alespoň pro počáteční období vhodné správně připojit tento společný
interinstitucionální subjekt k již existujícímu interinstitucionálnímu subjektu, kterým je Úřad pro výběr pracovníků Evropského společenství zřízený na základě rozhodnutí 2002/620/ES Evropského parlamentu, Rady,
Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného
ochránce práv (1),

4.
Na žádost orgánu, instituce, kanceláře nebo agentury
může škola za úhradu asistovat při poskytování potřebných
vzdělání.

Článek 3
Žádosti a stížnosti, odvolání
Žádosti a stížnosti v souvislosti s prováděním úkolů podle čl. 2
odst. 2 se podávají u školy. Veškerá odvolání v těchto oblastech
jsou namířena proti Komisi.

Článek 4
Připojení

ROZHODLI TAKTO:

1.
Škola je správně připojena k Úřadu pro výběr pracovníků
Evropských společenství (dále jen „úřad“).
Článek 1

Založení Evropské správní školy

2.

Správní připojení zejména způsobuje, že:

Zakládá se Evropská správní škola (dále jen „škola“).
— správní rada úřadu vykonává funkce správní rady školy,
Článek 2
Úkoly
1.
V rámci zaměření stanoveného orgány, které podepsaly
toto rozhodnutí (dále jen „orgány“), je škola pověřena prováděním určitých akcí, jejichž účelem je odborné vzdělávání
v rámci rozvoje lidských zdrojů a průběhu kariéry.

— ředitelem školy je ředitel úřadu,

— pracovníci školy jsou zařazeni na pracovní místa úřadu,

— příjmy a výdaje školy jsou začleněny do rozpočtu úřadu.
2.

Na základě žádostí, které jí orgány zasílají, škola:

b) usnadní účast na externích vzdělávacích akcích;

3.
Nejpozději dne 15. února 2008 může dojít k ukončení
připojení na podkladě rozhodnutí správní rady přijatého kvalifikovanou většinou hlasů podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora,
Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů
a představitele veřejného ochránce práv 2002/621/ES (2) a pod
podmínkou, že se kladně vyjádří alespoň pět orgánů, které
rozhodnutí podepsaly.

(1) Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53.

(2) Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56.

a) sestaví, uspořádá a vyhodnotí vzdělávací akce;
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Článek 5

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

Provedení

Josep BORRELL FONTELLES

Jean ASSELBORN

Generální tajemníci Evropského parlamentu, Rady, Komise,
tajemník Soudního dvora, generální tajemníci Účetního dvora,
Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů
a představitel veřejného ochránce práv přijmou vzájemnou
dohodou nezbytná opatření k provedení tohoto rozhodnutí.

Za Komisi
předseda

Za Soudní dvůr
předseda

José Manuel BARROSO

Vassilios SKOURIS

Za Účetní dvůr
předseda

Za Hospodářský a sociální výbor
předsedkyně

Hubert WEBER

Anne-Marie SIGMUND

Článek 6
Nabytí účinku
Toto nařízení nabývá účinku dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Výbor regionů
předseda

Veřejný ochránce práv

Peter STRAUB

Nikiforos DIAMANDOUROS

