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KORT BEGRUNDELSE

De ændringsforslag, der er indeholdt i denne udtalelse, tager udgangspunkt i den linje, der 
blev lagt med Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag 
til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil tilrettelægges og 
fungere, og bekræfter den overordnede lovgivningsmæssige ramme, der er fastsat deri, med 
hensyn til at sikre, at EU-Udenrigstjenesten bliver sammenhængende, effektiv, uafhængig og 
virkelig europæisk samt fastlagt og opbygget under fuld overholdelse af fællesskabsmetoden.
Med ændringsforslagene i denne udtalelse forfølges tre vigtige mål: (i) fastlæggelse af en 
operationel ramme, som kan sikre EU-Udenrigstjenestens personales fulde uafhængighed og 
loyalitet i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad personale fra nationale 
diplomatiske tjenester angår, eftersom disse ikke bør bære to kasketter, dvs. tage mod ordrer 
fra såvel den højtstående repræsentant og hierarkiet i den nationale diplomatiske tjeneste, som 
de kommer fra, men udelukkende bør agere efter anvisninger fra den højtstående repræsentant 
og være placeret under dennes ansvar i vedkommendes egenskab af ansættelsesmyndighed,
(ii) bistå den højtstående repræsentant – som i overensstemmelse med artikel 6, stk. 12, i 
Rådets afgørelse om EU-Udenrigstjenesten har kompetence til at træffe passende 
foranstaltninger til at sikre EU-Udenrigstjenestens personale passende fælles uddannelse, som 
navnlig bygger på nuværende praksisser i medlemsstaterne og EU, i det år, der følger efter 
denne afgørelses ikrafttrædelse – med at fastlægge rammerne for et meget værdifuldt system 
med uddannelse og faglig udvikling, som er rettet mod at skabe en egentlig korpsånd blandt 
tjenestens personale, ved at trække på den nordlige, østlige og sydlige akademiske og 
forskningsmæssige dimension i EU og (iii) sikre en passende geografisk repræsentativitet og 
balance mellem kønnene i sammensætningen af EU-Udenrigstjenestens personale. Med det 
formål for øje genoptager ændringsforslagene i denne udtalelse kerneelementerne i afgørelsen 
om EU-Udenrigstjenesten, som f.eks. det grundlæggende behov for ligebehandling og lige 
karrieremuligheder for alt personale i EU-Udenrigstjenesten eller behovet for snarest muligt at 
sikre tjenestemænd fra andre EU-institutioner end Rådet og Kommissionen, navnlig Europa-
Parlamentet, mulighed for at kunne søge ledige stillinger i EU-Udenrigstjenesten. Samtidig 
bidrager disse ændringsforslag til specifikke aspekter af både den lovgivningsmæssige 
beslutning, som ledsager afgørelsen om EU-Udenrigstjenesten, og selve afgørelsen og 
præciserer disse yderligere. I denne forbindelse er erklæringen indeholdt i punkt 7 i 
ovennævnte beslutning om, ”at de supplerende specifikke foranstaltninger vedrørende 
styrkelse af den geografiske og kønslige balance, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, i Rådets 
afgørelse, for så vidt angår den geografiske balance bør omfatte foranstaltninger svarende til 
dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004”, hvis statsborgere fra en 
eller flere medlemsstater skulle være underrepræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, nu blevet 
yderligere underbygget gennem den eksplicitte bestemmelse om, at den højtstående 
repræsentant skal tage den såkaldte Kinnock-referenceværdi, der blev fastsat i forbindelse 
med udvidelsen i 2004, i anvendelse og vedtage særlige foreløbige foranstaltninger –
herunder åbning af både interne og eksterne udvælgelseskonkurrencer, som kun er for borgere 
fra underrepræsenterede medlemsstater – som afviger fra vedtægten, og som har fuld 
genoprettelse af en passende geografisk balance til formål. Den omstændighed, at personalet i 
EU-Udenrigstjenesten vil være underlagt vedtægten, for så vidt de er EU-tjenestemænd, og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, for så vidt de tilhører personale fra nationale 
diplomatiske tjenester, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, skaber behov for, at det samme 
ændringsforslag stilles to gange, hvis det er relevant, én gang for at sikre, at det omsættes 
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korrekt i vedtægten og dermed finder korrekt anvendelse på EU-tjenestemænd, og én gang for 
at sikre, at det omsættes korrekt i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og dermed finder 
korrekt anvendelse på personale i EU-Udenrigstjenesten fra nationale diplomatiske tjenester, 
midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den 
Europæiske Union bistås Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
af en tjeneste for EU's optræden udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste 
arbejder sammen med medlemsstaternes 
diplomatiske tjenester og omfatter 
tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen samt udstationeret
personale fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester.

(1) Ifølge artikel 27, stk. 3, i traktaten om 
Den Europæiske Union bistås Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
af en tjeneste for EU's optræden udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste 
arbejder sammen med medlemsstaternes 
diplomatiske tjenester og omfatter 
tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen samt personale fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester.

Begrundelse

Den terminologi, der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten og af 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør være i overensstemmelse med terminologien i 
Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere. Navnlig bør betegnelsen “udstationeret” kun anvendes i forbindelse med 
“specialiserede udstationerede nationale eksperter”, som der henvises til i denne afgørelses 
betragtning 12 og artikel 6, stk. 3. Der bør være et begrænset antal af disse, og de bør ikke 
medregnes i den tredjedel, som personale fra medlemsstaterne bør udgøre, når EU-
Udenrigstjenesten når op på fuld kapacitet.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) EU-Udenrigstjenesten skal udgøre en 
del af Unionens åbne, effektive og 
uafhængige europæiske forvaltning, jf. 
artikel 298 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Dette ændringsforslag understreger, at EU-
Udenrigstjenesten indgår i en uafhængig EU-forvaltning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Når EU-Udenrigstjenesten er nået op 
på fuld kapacitet, bør fastansatte EU-
tjenestemænd i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse 
2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere1, udgøre mindst 
60 % af alt personale i EU-
Udenrigstjenesten på AD-niveau, og dette 
bør være afspejlet i alle lønklasser i EU-
Udenrigstjenestens hierarki;
___________________
1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Som et grundlæggende princip 
kræver begrebet "europæisk forvaltning", 
for så vidt angår de ansatte, passende 
geografiske repræsentativitet og balance 
mellem kønnene. Ved ansættelsen af 
personale i EU-Udenrigstjenesten bør der 
– baseret på fortjeneste – sikres en 
hensigtsmæssig tilstedeværelse af 
statsborgere fra alle medlemsstater på alle 
niveauer. Der bør også sikres en 
hensigtsmæssig balance mellem kønnene 
på alle niveauer. Når EU-
Udenrigstjenesten i fremtiden vil afholde 
udvælgelsesprøver med henblik på 
ansættelse i EU-Udenrigstjenesten, bør 
kandidater på EPSO's reservelister for 
ansættelse i EU-Udenrigstjenesten have 
prioritet, når ledige stillinger skal 
besættes. 

Begrundelse

Det bør klart fremgå, at en europæisk administration som forudsætning indebærer behovet 
for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle 
medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være 
kendetegnet ved passende geografisk balance og balance mellem kønnene.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) I artikel 7 i Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 
2010 om forslag til Rådets afgørelse om, 
hvordan Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil skal tilrettelægges og fungere, 
fastsættes det, at de supplerende 
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specifikke foranstaltninger vedrørende 
styrkelse af den geografiske balance, den 
institutionelle balance og balancen 
mellem kønnene, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 6, i Rådets afgørelse, for så vidt angår 
den geografiske balance, bør omfatte 
foranstaltninger svarende til dem, der er 
fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 401/2004.

Begrundelse

Som det præciseres i artikel 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 
2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere, bør det klart fremgå, at en europæisk administration som 
forudsætning indebærer behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være 
virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og 
at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk balance og balance mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) I betragtning af visse medlemsstaters 
nuværende underrepræsentation i 
Kommissionens Generaldirektorat for 
Eksterne Forbindelser og den deraf 
følgende risiko for, at dette også kan blive 
tilfældet inden for Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil, bør der fastsættes 
foreløbige foranstaltninger, som mindst 
skal forblive i kraft indtil den 31. 
december 2020.

Begrundelse

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater 
i Den Europæiske Union og dennes borgere og skal som sådan være kendetegnet ved 
passende geografisk balance og balance mellem kønnene. Visse medlemsstaters nuværende 
underrepræsentation i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser 
retfærdiggør fastsættelse af langvarige særlige foranstaltninger til sikring af, at EU-
Udenrigstjenesten ikke bliver karakteriseret af en sådan ubalance.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) EU-Udenrigstjenestens personale bør 
i udøvelse af sin tjeneste og i sin adfærd 
udelukkende lade sig lede af Unionens 
interesser. Det må hverken søge eller 
modtage instrukser fra regeringer, 
myndigheder, organisationer eller 
personer uden for EU-Udenrigstjenesten 
eller fra andre organer eller personer end 
den højtstående repræsentant. Det må 
ikke modtage vederlag af nogen art fra 
anden side uden for EU-
Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, og gentage, at uanset, om medlemmer af 
EU-Udenrigstjenestens personale kommer fra EU’s administration eller fra medlemsstaternes 
nationale diplomatiske tjenester, bør disse kun tage mod instrukser fra den højtstående 
repræsentant.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Alle medlemmer af EU-
Udenrigstjenestens personale, der er 
omfattet af vedtægten for tjenestemænd 
og ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte, bør have samme rettigheder og 
forpligtelser, uanset om de er 
tjenestemænd i Den Europæiske Union 
eller midlertidigt ansatte fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, og bør behandles lige, især med 
hensyn til adgang til alle stillinger i EU-
Udenrigstjenesten på lige vilkår. Der bør 
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ikke skelnes mellem midlertidigt ansatte 
fra nationale diplomatiske tjenester og 
tjenestemænd i Den Europæiske Union 
med hensyn til tildeling af de opgaver, 
som skal udføres på alle EU-
Udenrigstjenestens aktivitets- og 
politikområder.

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende og uafhængig EU-Udenrigstjeneste er det afgørende at 
ligestille medarbejderne for så vidt angår rettigheder og forpligtelser og karriereudsigter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at 
tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som 
er ansat i en stilling i en organisatorisk 
enhed, som overføres fra 
Generalsekretariatet for Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i 
henhold til den rådsafgørelse, der nævnes i 
artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union, anses for at blive 
overført med deres stillinger. Dette bør 
også gælde kontraktansatte og lokalt 
ansatte, som er ansat i en sådan 
organisatorisk enhed. Der bør træffes 
særlige foranstaltninger for at sikre, at 
personale, der berøres af overførslen, 
modtager passende karrierevejledning og 
bistand.

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at 
tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som 
er ansat i en stilling i en organisatorisk 
enhed, som overføres fra 
Generalsekretariatet for Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i 
henhold til den rådsafgørelse, der nævnes i 
artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union, anses for at blive 
overført med deres stillinger. Dette bør 
også gælde kontraktansatte og lokalt 
ansatte, som er ansat i en sådan 
organisatorisk enhed.

Begrundelse

I og med det i overensstemmelse med rådsafgørelsens artikel 6, stk. 12, er 
næstformandens/den højtstående repræsentants ansvar at træffe passende foranstaltninger til 
sikring af fælles uddannelse for EU-Udenrigstjenestens ansatte, virker det mest 
hensigtsmæssigt med en særlig betragtning vedrørende dette vigtige emne.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør stilles passende fælles 
europæisk faglig udvikling og uddannelse 
til rådighed for EU-Udenrigstjenestens 
personale med det formål at skabe en 
fælles følelse af samhørighed og loyalit4et 
(korpsånd), især med udgangspunkt i den 
praksis og de strukturer, der allerede 
findes i Unionen. Den højtstående 
repræsentant bør i samarbejde med 
Kommissionen, navnlig med 
Kommissionens næstformand med ansvar 
for interinstitutionelle forbindelser og 
administration, og efter høring af 
Europa-Parlamentet træffe passende 
foranstaltninger med henblik herpå senest 
et år efter, at Rådets afgørelse .../... af … 
om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere, er trådt i kraft. Med det formål 
var det tanken, at europæiske akademiske 
ekspertisecentre med en langvarig 
tradition for at bistå Unionens 
institutioner og et etableret renommé 
inden for uddannelse, forskning og 
analyse i Unionens lovgivning og 
politikker, såsom Europakollegiet i 
Brügge og Natolin samt Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze, i samråd 
med EU-Udenrigstjenesten fastlægger 
rammerne for uddannelse af EU-
Udenrigstjenestens personale. Desuden 
kan de på grundlag af mål, som defineres 
af EU-Udenrigstjenesten, omsætte 
medlemsstaternes diplomatiske skolers 
nuværende kompetencepotentiale. Dette 
bør i en anden fase, efter at der er opnået 
tilstrækkelig erfaring, føre til oprettelsen 
af et europæisk diplomatakademi.
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Begrundelse

Et uddannelsessystem, der udarbejdes på grundlag af europæiske ekspertisecentre såsom 
Europakollegiet i Brügge og Natolin samt Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og 
medlemsstaternes skoler for diplomati, kunne trække på EU’s nordlige (Brygge), østlige 
(Natolin) og sydlige (Firenze) akademiske og forskningsmæssige dimension og bevare 
muligheden for på en koordineret og strømlinet måde fortsat at benytte sig af 
uddannelsescentre for nationale diplomatiske tjenester som en yderst værdifuld ressource.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 
eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist
og uden forudgående stillingsopslag være 
muligt at overføre tjenestemænd i 
tjenestens interesse fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. 
Tilsvarende bør det i tjenestens interesse 
være muligt at overføre tjenestemænd fra 
EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 
eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det i behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde og uden 
forudgående stillingsopslag være muligt at 
overføre tjenestemænd i tjenestens 
interesse fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det 
i tjenestens interesse være muligt at 
overføre tjenestemænd fra EU-
Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Tjenestemænd fra Europa-
Parlamentet bør i betragtning af Europa-
Parlamentets relevante rolle og 
kompetencer med hensyn til fastsættelse 
af mål og grundliggende valg inden for 
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den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og i betragtning af Parlamentets 
grundliggende rolle som 
budgetmyndighed og dets rolle i 
forbindelse med demokratisk kontrol 
hurtigst muligt få mulighed for at ansøge 
om stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU-Udenrigstjenesten kan i særlige 
tilfælde anvende et begrænset antal højt 
specialiserede udstationerede nationale 
eksperter, der udstationeres med henblik 
på under Unionens højtstående 
repræsentants myndighed at udføre
særlige opgaver på basis af en detaljeret 
jobbeskrivelse, og hvis udstationering ikke 
skal medregnes i den tredjedel, som 
personale fra medlemsstaterne skal 
udgøre, når EU-Udenrigstjenesten når op 
på fuld kapacitet.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere. Det er vigtigt at få afklaret de 
personaleretlige forhold for højt specialiserede nationale eksperter inden for EU-
Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves dog på grundlag 

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves dog under 
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af en kandidatliste, som Kommissionen har 
godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne. Dette gælder 
også ved overførsel i tjenestens interesse.

anvendelse af en grundig 
udvælgelsesprocedure, der tager 
udgangspunkt i fortjeneste, og som 
garanterer en passende geografisk 
balance, institutionel balance og balance 
mellem kønnene, på grundlag af en 
kandidatliste, som Kommissionen har 
godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Afklaring af proceduren og af, at anden 
sætning ikke finder anvendelse ved alle overførsler i tjenestens interesse, men kun ved 
overførsel af delegationsledere.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der 
som led i deres arbejde udfører opgaver 
for Kommissionen, tager imod ordrer fra 
Kommissionen, for så vidt disse opgaver 
angår.

På områder, hvor Kommissionen udøver 
de beføjelser, der tillægges den i 
traktaterne, kan den i overensstemmelse
med artikel 221, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, også 
give instrukser til delegationerne, som 
skal udføres under delegationschefens 
overordnede ansvar. Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten aftaler de nærmere 
bestemmelser med hensyn til udstedelse af 
instrukser fra Kommissionen til 
delegationerne. Disse bør navnlig 
foreskrive, at når Kommissionen udsteder 
instrukser til delegationscheferne, vil den 
samtidig give EU-Udenrigstjenestens 
centraladministration en kopi heraf.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser for denne 
artikels gennemførelse aftales mellem 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.

udgår

Begrundelse

Som konsekvens af ændringsforslag 15

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan 
ansættelsesmyndigheden i de berørte 
institutioner undtagelsesvist og efter fælles 
aftale og udelukkende i tjenestens interesse 
overføre en tjenestemand, efter først at 
have hørt denne, fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten 
uden at slå den ledige stilling op. 
Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan 
overføres til Rådet eller Kommissionen på 
samme betingelser.

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, uanset artikel 4 og 29 og for en 
periode på 1 år efter denne forordnings 
ikrafttræden kan ansættelsesmyndigheden 
i de berørte institutioner på grundlag af en 
behørigt begrundet beslutning
undtagelsesvist og efter fælles aftale og 
udelukkende i tjenestens interesse overføre 
en tjenestemand, efter først at have hørt 
denne, fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten uden at slå den 
ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet 
eller Kommissionen på samme betingelser.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Denne undtagelse er kun nødvendig i 
opstartsperioden og bør derfor tidsbegrænses.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten 
hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i 
Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte 
omfattet af artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester uden at give forrang 
til nogen af disse kategorier. 

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten 
hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i 
Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte 
omfattet af artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester uden at give forrang 
til nogen af disse kategorier. I 
overensstemmelse med artikel 27 i denne 
vedtægt og artikel 12, stk. 1, første afsnit, i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
skal det ved ansættelsen tilstræbes, at 
institutionen sikres tjenestemænd og 
midlertidigt ansatte, der opfylder de 
højeste krav til kvalifikationer, indsats og 
integritet, og som er udvalgt på grundlag 
af geografisk repræsentativitet, samtidig 
med at der sikres institutionel balance og 
balance mellem kønnene. Denne 
forpligtelse gælder for EU-
Udenrigstjenesten som helhed og for de 
forskellige dele af dens personale, 
herunder midlertidigt ansatte, der er 
omhandlet i artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansættelsesmyndigheden tager desuden 
efter et tidspunkt, som fastsættes af 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand, dog 
senest den 1. juli 2013, hensyn til 
ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige 
institutioner uden at give forrang til nogen 
af disse kategorier.

Ansættelsesmyndigheden tager desuden 
efter et tidspunkt, som fastsættes af 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/Kommissionens 
næstformand, dog senest den 1. januar 
2012, hensyn til ansøgninger fra 
tjenestemænd fra de øvrige institutioner, 
som er underlagt samme vedtægt og
ansættelsesvilkår som EU-
Udenrigstjenesten på samme vilkår, uden 
at give forrang til nogen af disse 
kategorier.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Efter Lissabontraktaten omfatter fortegnelsen 
over institutioner (artikel 13 i TEU) også ECB, som imidlertid har sin egen personalevedtægt 
(forfattet på nogenlunde samme måde som vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber, men ofte med forskellige betingelser) og et anderledes, forenklet system for 
ansættelser og kontrakter. Det bør præciseres, at kun tjenestemænd, for hvem den samme 
vedtægt er gældende og under de samme betingelser, bør betragtes som kandidater til 
stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ansættelsesmyndigheden anvender i 
forbindelse med sin bedømmelse af 
ansøgningerne målsætningen om en 
passende geografisk balance og balance 
mellem kønnene. Der bør på grund af 
situationens særlige beskaffenhed og det 
prognosticerede fremtidige overordnede 
behov afholdes udvælgelsesprøver med 
henblik på ansættelse af tjenestemænd fra 
underrepræsenterede medlemsstater indtil 
den 31. december 2020 for at sikre, at de i 



AD\833307DA.doc 17/29 PE445.792v03-00

DA

denne vedtægts artikel 27 fastsatte 
principper overholdes, herunder 
udvælgelse på et så bredt geografisk 
grundlag som muligt. 
Ved behandlingen af ansøgninger skal 
ansættelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 9, i 
Rådets afgørelse 2010/427/EU altid 
overholde princippet om, at fastansatte 
EU-tjenestemænd skal udgøre mindst 60 
% af alt personale i EU-Udenrigstjenesten 
på AD-niveau, og dette bør være afspejlet 
i alle lønklasser i EU-Udenrigstjenestens 
hierarki.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a – artikel 98 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98a
Der nedsættes et rådgivende udvalg for 
udnævnelse sammensat af repræsentanter 
for medlemsstaterne, Kommissionen, 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Europa-Parlamentet, der skal rådgive 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/Kommissionens 
næstformand om ansættelsesspørgsmål i 
EU-Udenrigstjenesten. Det Rådgivende 
Udvalg for Udnævnelse skal også 
overvåge udvælgelsesprocedurerne på 
andre niveauer i EU-Udenrigstjenesten og 
udviklingen i EU-Udenrigstjenestens 
personale, navnlig for så vidt angår 
målsætningen om en passende balance 
mellem kønnene og geografisk balance.
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Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Ved ansættelsen af personale til EU-
Udenrigstjenesten bør den benyttede procedure være gennemskuelig og objektiv, hvilket kan 
opnås gennem en hensigtsmæssig tilpasning af eksisterende praksis.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a – artikel 98 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98b
Med henblik på at sikre at alle ansatte i 
EU-Udenrigstjenesten behandles ens, 
uanset om de kommer fra EU's 
administration eller medlemsstaternes 
nationale diplomatiske tjenester, navnlig 
hvad angår adgang til alle stillinger og 
ansvarsområder inden for EU-
Udenrigstjenesten på lige vilkår, 
udarbejder Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, som 
ansættelsesmyndighed, en 
ækvivalenstabel mellem EU's 
administrative lønklasser, især på AD-
niveau, og de diplomatiske titlers 
indplacering i anciennitetshierarkiet for 
at sikre, at ansatte fra medlemsstaterne på 
tidspunktet for deres ansættelse bliver 
indplaceret på en måde, der står i forhold 
til den gennemsnitlige anciennitet for den 
specifikke lønklasse.

Begrundelse

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
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full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a – artikel 98 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98c
Når EU-Udenrigstjenesten er nået op på 
fuld kapacitet, skal personale fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester udgøre mindst en tredjedel af 
EU-Udenrigstjenestens samlede 
personale på AD-niveau. På samme 
måde skal fastansatte EU-tjenestemænd 
udgøre mindst 60 % af alt personale i 
EU-Udenrigstjenestens på AD-niveau.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a - artikel 98 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98d
Den årlige rapport om besættelsen af 
stillinger i EU-Udenrigstjenesten, der skal 
aflægges af Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet i overensstemmelse med artikel 6, 
stk. 9, i Rådets afgørelse 2010/427/EU, 
skal indeholde en angivelse af alle ansatte 
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med deres status som midlertidigt ansatte 
eller fastansatte, nationalitet og køn i 
henhold til AD/AST-ansættelsesgrupper, 
lønklasser og stillinger. Afvigelser fra 
minimumsgrænsen på 60 % og den 
geografiske repræsentativitet, som fastsat 
i Rådets afgørelse 2010/427/EU, skal 
korrigeres inden et år, herunder om 
nødvendigt gennem anvendelse af 
yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a – artikel 98 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98e
Uanset bestemmelserne i artikel 4, andet 
og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, artikel 27, 
andet afsnit, og artikel 29, stk. 1, litra a), 
b) og c), i denne vedtægt besættes ledige 
stillinger indtil den 31. december 2020 i 
overensstemmelse med de vejledende 
ansættelsesmål defineret i 
overensstemmelse med Kinnock-
referenceværdien1 ved udnævnelse af 
statsborgere fra underrepræsenterede 
medlemsstater. Udnævnelser foretages for 
alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen 
efter interne og eksterne 
udvælgelsesprøver på grundlag af 
kvalifikationsbeviser og prøver, som 
afholdes på de i bilag III til denne vedtægt 
fastsatte betingelser.
____________
1 Passende vejledende ansættelsesmål pr. 
medlemsstat, som udgøres af 
gennemsnittet af den relative værdi af 
følgende tre kriterier (udtrykt som 
procentsats): 1) antal indbyggere, 2) antal 
pladser i Europa-Parlamentet og 3) 
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stemmevægt i Rådet (C(2003)0436).

Begrundelse

Som fastsat i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om 
forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere bør der være ordning, der ligner den, der er fastsat i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004, for at udligne skævheder i den geografiske fordeling.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel VIII a – artikel 99 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 99a
Alt personale i EU-Udenrigstjenesten på 
AD-niveau skal inden de tiltræder deres 
stilling modtage fælles uddannelse. Til 
dette formål skal der oprettes et europæisk 
diplomatisk akademi. Akademiet skal 
samarbejde tæt med de relevante organer 
i medlemsstaterne og med Det 
Europæiske Sikkerheds- og 
Forsvarsakademi, idet sidstnævnte 
inddrages efter en overgangsperiode. 
Uddannelsen skal være baseret på 
ensartede harmoniserede læseplaner og i 
givet fald omfatte undervisning i konsul-
og gesandtskabsfunktioner, diplomati, 
konfliktmægling og internationale 
forbindelser samt kendskab til EU's 
historie og funktion. Akademiet skal 
endvidere efteruddanne personale fra 
FSFP-missioner og i givet fald være åbent 
for andre ansatte fra Den Europæiske 
Unions eller medlemsstaternes 
administration.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 5 – litra b 
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) den, der udstationeres fra en national 
diplomatisk tjeneste i en af 
medlemsstaterne med det formål 
midlertidigt at udfylde en fast stilling i EU-
Udenrigstjenesten."

"e) den, der kommer fra en national 
diplomatisk tjeneste i en af 
medlemsstaterne med det formål 
midlertidigt at udfylde en fast stilling i EU-
Udenrigstjenesten."

Begrundelse

Den terminologi, der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten og af 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør være i overensstemmelse med terminologien i 
Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere. Navnlig bør betegnelsen “udstationeret” kun anvendes i forbindelse med 
“specialiserede udstationerede nationale eksperter”, som der henvises til i denne afgørelses 
betragtning 12 og artikel 6, stk. 3. Der bør være et begrænset antal af disse, og de bør ikke 
medregnes i den tredjedel, som personale fra medlemsstaterne bør udgøre, når EU-
Udenrigstjenesten når op på fuld kapacitet.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 3 b – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I artikel 3a, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:

udgår

"Den, der ansættes for at arbejde på del-
eller heltidsbasis i en EU-delegation, kan 
midlertidigt forflyttes til institutionens 
hovedsæde i henhold til den 
mobilitetsprocedure, der er fastsat i artikel 
2 og 3 i bilag X til vedtægten."

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Det strider mod loyalitetsprincippet og 
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princippet om god forvaltning at anvende kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens 
hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en 
udvidelse af muligheden for at ansætte kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-
forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 3 b – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 3b affattes andet afsnit 
således:

udgår

"Med undtagelse af de tilfælde, der 
henvises til i artikel 3a, stk. 1, andet 
afsnit, er brug af kontraktansatte til 
varetagelse af hjælpefunktioner 
udelukket, hvis artikel 3a finder 
anvendelse."

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Det strider mod loyalitetsprincippet og 
princippet om god forvaltning at anvende kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens 
hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en 
udvidelse af muligheden for at ansætte kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-
forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Kapitel 10 – Artikel 50 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, som udvælges ved 
den i vedtægtens artikel 98, stk. 1, fastsatte 
procedure, og som udstationeres af deres 
nationale diplomatiske tjenester, ansættes 
som midlertidigt ansatte i henhold til 

1. Ansatte, der kommer fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, og som udvælges ved den i 
vedtægtens artikel 98, stk. 1, fastsatte 
procedure, ansættes som midlertidigt 
ansatte i henhold til artikel 2, litra e). De 
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artikel 2, litra e). valgte ansøgere, der kommer fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, bør indplaceres i den 
administrative lønklasse, som antallet af 
års anciennitet i lønklassen og antallet af 
forfremmelser i den oprindelige nationale 
diplomatiske tjeneste berettiger dem til på 
grundlag af forfremmelsessystemet, der er
gældende for EU-ansatte.

Begrundelse

Terminologien der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte bør være i overensstemmelse med Rådets afgørelse 
om oprettelse af EU-Udenrigstjenesten. Begrebet "udstationeres" bør kun anvendes for 
specialiserede udstationerede nationale eksperter. EU-Udenrigstjenestens ansatte bør uanset 
deres oprindelse have samme karrieremuligheder.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 50 b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50ba
Med virkning fra 2012 forelægger den 
højtstående repræsentant i sin egenskab 
af ansættelsesmyndighed for EU-
Udenrigstjenesten en gang om året en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om besættelsen af stillinger i EU-
Udenrigstjenesten, graden af overholdelse 
af det i artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse 
.../... af … om, hvordan Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges 
og fungere, fastsatte krav vedrørende 
sammensætningen af EU-
Udenrigstjenestens personale, samt en 
opgørelse over dette personale opdelt efter 
nationalitet og køn i forhold til 
ansættelsesgrupperne AD og AST, besatte 
lønklasser og stillinger.
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Begrundelse

Parlamentet og Rådet bør som medlovgivere i forbindelse med de påkrævede ændringer af 
vedtægten og ansættelsesvilkårene i forbindelse med oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten 
ajourføres om gennemførelsen og virkningen af disse ændringer med særlig hensyn til 
overholdelsen af de mindsteantal, der er fastsat i Rådets afgørelse, og målsætningen om en 
passende geografisk balance og balance mellem kønnene inden for EU-Udenrigstjenestens 
personale.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Kapitel 10 – Artikel 50 b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50bb
Med henblik på at sikre at alle ansatte i 
EU-Udenrigstjenesten behandles ens, 
uanset om de kommer fra EU's 
administration eller medlemsstaternes 
nationale diplomatiske tjenester, navnlig 
hvad angår adgang til alle stillinger og 
ansvarsområder inden for EU-
Udenrigstjenesten på lige vilkår, 
udarbejder Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, som 
ansættelsesmyndighed, en 
ækvivalenstabel mellem EU's 
administrative lønklasser, især på AD-
niveau, og de diplomatiske titlers 
indplacering i anciennitetshierarkiet for 
at sikre, at ansatte fra medlemsstaterne på 
tidspunktet for deres ansættelse bliver 
indplaceret på en måde, der står i forhold 
til den gennemsnitlige anciennitet for den 
specifikke lønklasse.

Begrundelse

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
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years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 50 b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50bc
Uanset bestemmelserne i artikel 4, andet 
og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, artikel 27, 
andet afsnit, og artikel 29, stk. 1, litra a), 
b) og c), i vedtægten for tjenestemænd 
besættes ledige stillinger indtil den 31. 
december 2020 i overensstemmelse med 
de vejledende ansættelsesmål defineret i 
overensstemmelse med Kinnock-
referenceværdien1 ved udnævnelse af 
statsborgere fra underrepræsenterede 
medlemsstater. Udnævnelser foretages for 
alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen 
efter interne og eksterne 
udvælgelsesprøver på grundlag af 
kvalifikationsbeviser og prøver, som 
afholdes på de i bilag III til vedtægten 
fastsatte betingelser.
_________________
1 Passende vejledende ansættelsesmål pr. 
medlemsstat, som udgøres af 
gennemsnittet af den relative værdi af 
følgende tre kriterier (udtrykt som 
procentsats): 1) antal indbyggere, 2) antal 
pladser i Europa-Parlamentet og 3) 
stemmevægt i Rådet (C(2003)0436).

Begrundelse

Som fastsat i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om 
forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere bør der være ordning, der ligner den, der er fastsat i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004, for at udligne skævheder i den geografiske fordeling.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
Artikel 50 b d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50bd
1. Ansatte, der kommer fra 
medlemsstaternes diplomatiske tjenester 
har mulighed for at søge ledige stillinger i 
deres oprindelige nationale diplomatiske 
tjeneste på lige fod med interne 
kandidater fra den pågældende nationale 
diplomatiske tjeneste.
2. Stiller den oprindelige nationale 
diplomatiske tjeneste for midlertidigt 
ansatte i EU-Udenrigstjenesten krav om 
en årlig bedømmelsesrapport eller 
evaluering til interne organisatoriske og 
personaleressourcemæssige formål indgår 
den højtstående repræsentant og den 
relevante nationale diplomatiske tjeneste 
aftale om de nærmere bestemmelser for 
automatisk anerkendelse og gyldighed for 
den af den højtstående repræsentant 
udførte bedømmelsesrapport eller 
evaluering vedrørende alle medlemmer af 
EU-Udenrigstjenestens personale, som 
kommer fra den pågældende nationale 
diplomatiske tjeneste.
3. Årlige bedømmelsesrapporter eller 
evalueringer vedrørende personale i EU-
Udenrigstjenesten, som kommer fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, må under ingen 
omstændigheder udarbejdes eller udføres
af den oprindelige nationale diplomatiske 
tjeneste.

Begrundelse

Personale, der kommer fra nationale diplomatiske tjenester og gør tjeneste i EU-
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Udenrigstjenesten, bør have samme karrieremuligheder som personale, der gør tjeneste i den 
oprindelige nationale diplomatiske tjeneste. For at sikre EU-Udenrigstjenestens 
uafhængighed bør personale fra nationale diplomatiske tjenester, der gør tjeneste i EU-
Udenrigstjenesten, ikke være underlagt afdelinger for personaleressourcer i deres oprindelige 
nationale diplomatiske tjeneste gennem årlige evalueringer eller bedømmelsesrapporter. Det 
bør udelukkende være næstformanden/den højtstående repræsentant, som er ansvarlig for 
evalueringen af medlemmerne af personalet i EU-Udenrigstjenesten, uanset hvor disse måtte 
stamme fra.
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