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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τροπολογίες που περιέχονται στην παρούσα γνωμοδότηση εντάσσονται στο πλαίσιο που 
καθόρισε το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και επιβεβαιώνει το 
συνολικό νομικό πλαίσιο που καθορίζεται στην απόφαση αυτή όσον αφορά τη διασφάλιση 
μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής, ανεξάρτητης και πραγματικά Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης που έχει σχεδιαστεί και συσταθεί με πλήρη συμμόρφωση προς την 
ενωσιακή μέθοδο. Οι τροπολογίες που περιελήφθησαν στην παρούσα γνωμοδότηση έχουν 
τρεις σημαντικούς στόχους: (i) να παράσχουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που μπορεί να 
διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία και αφοσίωση του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά 
την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ιδίως στον βαθμό που το προσωπικό αυτό προέρχεται 
από τις εμπλεκόμενες εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, που δεν θα πρέπει να έχουν «διπλή 
ταυτότητα», δηλαδή να λογοδοτούν αφενός στον Ύπατο Εκπρόσωπο και, αφετέρου, στην 
ιεραρχία της εθνικής διπλωματικής υπηρεσίας της χώρας καταγωγής τους, αλλά πρέπει να 
λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο υπό τις οδηγίες και την ευθύνη του Ύπατου 
Εκπροσώπου, που είναι και η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή τους· (ii) να υποδηλώνουν 
στον Ύπατο Εκπρόσωπο - που σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 12 της απόφασης του 
Συμβουλίου για τη σύσταση της ΕΥΕΔ είναι αρμόδια για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
για τη στελέχωση της υπηρεσίας με τη δέουσα κοινή κατάρτιση, στηριζόμενη κατά κύριο 
λόγο στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές πρακτικές και δομές εντός του έτους που 
ακολουθεί την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής - ένα εξαιρετικά χρήσιμο σύστημα 
κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πραγματικά 
συναδελφικού πνεύματος μεταξύ του προσωπικού της ΕΥΕΔ, συνδυάζοντας τη βόρεια, την 
ανατολική και τη νότια πανεπιστημιακή και ερευνητική διάσταση της ΕΕ· και (iii) να 
διασφαλίσει επαρκή γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και ισορροπία των φύλων στη 
σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ. Προς τούτο, οι τροπολογίες που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα γνωμοδότηση επαναλαμβάνουν τα κομβικά στοιχεία της απόφασης για τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, όπως, επί παραδείγματι, τη θεμελιώδη ανάγκη για ίση μεταχείριση και ίσες 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας για το σύνολο του προσωπικού της ΕΥΕΔ, την ανάγκη διασφάλισης 
το νωρίτερο δυνατόν της δυνατότητας των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πέρα 
από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και ειδικότερα των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις κενές θέσεις της ΕΥΕΔ. Ταυτόχρονα, οι 
τροπολογίες αυτές συμβάλλουν στην περαιτέρω αποσαφήνιση συγκεκριμένων πτυχών που 
περιέχονται τόσο στο νομοθετικό ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για τη σύσταση της 
ΕΥΕΔ όσο και την απόφαση καθαυτή. Σε σχέση με αυτό, η δήλωση που περιλαμβάνεται στην 
παράγραφο 7 του εν λόγω ψηφίσματος ότι «τα πρόσθετα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 6, της απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ισόρροπης 
γεωγραφικής εκπροσώπησης και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα ανάλογα με αυτά που προβλέπει ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 401/2004», σε περίπτωση που οι υπήκοοι ενός ή περισσοτέρων κρατών 
μελών υποεκπροσωπούνται στην ΕΥΕΔ, στοιχειοθετείται πλέον καλύτερα με τη ρητή 
διάταξη που υπαγορεύει στον Ύπατο Εκπρόσωπο να προστρέχει στο μέγεθος αναφοράς 
Kinnock που ορίστηκε ενόψει της διεύρυνσης του 2004 και να θεσπίζει ειδικά προσωρινά 
μέτρα, όπου περιλαμβάνεται και η προκήρυξη εσωτερικών και εξωτερικών διαγωνισμών που 
θα αφορούν μόνο τα εν λόγω κράτη μέλη, που ενδεχομένως υποεκπροσωπούνται, η οποία 
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αφίσταται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και αποσκοπεί στην πλήρη 
αποκατάσταση της κατάλληλης γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας. Το γεγονός ότι το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ θα υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, όσον αφορά 
τους υπαλλήλους της ΕΕ και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για το 
προσωπικό που προέρχεται από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, τους προσωρινούς 
υπαλλήλους και το επί συμβάσει προσωπικό, συνεπάγεται ότι πρέπει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, 
η ίδια τροπολογία να κατατεθεί δύο φορές, μία για να διασφαλιστεί η σωστή αντανάκλασή 
της στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και, συνεπώς, στην εφαρμογή της στους 
υπαλλήλους της ΕΕ, και μία για να διασφαλίσει την ορθή αντανάκλαση στο καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για το προσωπικό που προέρχεται από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες, τους προσωρινούς υπαλλήλους και το επί συμβάσει προσωπικό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας πρέπει να επικουρείται από μια 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ). Η υπηρεσία αυτή πρέπει να 
συνεργάζεται με τις διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών και να 
απαρτίζεται από υπαλλήλους των 
αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και αποσπασμένους
υπαλλήλους των εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 
3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας πρέπει να 
επικουρείται από μια Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η 
υπηρεσία αυτή πρέπει να συνεργάζεται με 
τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών και να απαρτίζεται από υπαλλήλους 
των αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και υπαλλήλους 
προερχόμενους από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών.

Αιτιολόγηση

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να είναι συνεκτικός με την απόφαση του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
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Εξωτερικής Δράσης. Ειδικότερα ο όρος «αποσπασμένοι» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
σχέση με τους «εξειδικευμένους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες», που αναφέρονται 
στην αιτιολογική σκέψη 12 και το άρθρο 6, παράγραφος 3 της απόφασης αυτής. Αυτοί πρέπει να 
είναι περιορισμένοι σε αριθμό και δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο εν τρίτο του 
προσωπικού από τα κράτη μέλη που πρέπει να αριθμεί η ΕΥΕΔ όταν επανδρωθεί πλήρως.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σκοπός της ΕΥΕΔ είναι να 
αποτελέσει μέρος της ανοιχτής, 
αποτελεσματικής και ανεξάρτητης 
ευρωπαϊκής διοίκησης της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 298 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το εισηγητή της επιτροπής JURI. Η τροπολογία υπογραμμίζει τη φύση της 
ΕΥΕΔ ως μέρος μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Όταν η ΕΥΕΔ φθάσει το πλήρες 
δυναμικό της, και σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 9 της απόφασης 
2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης1, οι μόνιμοι υπάλληλοι της 
Ένωσης, πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 60% του συνόλου του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέσεις 
κατηγορίας AD, πράγμα που πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλους τους βαθμούς 
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της ιεραρχίας της ΕΥΕΔ.
___________________
1 ΕΕ L 201, 3.8.2010, σ. 30.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Η έννοια της ευρωπαϊκής διοίκησης 
προϋποθέτει, ως θεμελιώδη αρχή, επαρκή 
γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και 
ισορροπία ως προς τα φύλα όσον αφορά 
το προσωπικό. Οι προσλήψεις για θέσεις 
στην ΕΥΕΔ μολονότι βασίζονται στην 
αξία, πρέπει να περιλαμβάνουν και 
επαρκή παρουσία σε όλα τα επίπεδα 
υπηκόων απ' όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει 
επίσης να διασφαλιστεί και η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων. Όταν στο 
μέλλον η ΕΥΕΔ θα διοργανώνει 
διαγωνισμούς για πρόσληψη στην ΕΥΕΔ, 
οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους επιτυχόντων της EPSO για 
απασχόληση στην ΕΥΕΔ θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα όταν πληρούνται 
κενές θέσεις. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η έννοια της ευρωπαϊκής διοίκησης περιλαμβάνει ως προϋπόθεση 
την ανάγκη η ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική 
για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της και, ως τέτοια, πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από την κατάλληλη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Η παράγραφος 7 του νομοθετικού 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 
σχετικά με την πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης ορίζει ότι τα πρόσθετα ειδικά 
μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 6 της απόφασης του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση της 
γεωγραφικής εκπροσώπησης, της 
θεσμικής ισορροπίας και της ισορροπίας 
των φύλων θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
όσον αφορά τη γεωγραφική 
εκπροσώπηση, μέτρα ανάλογα με εκείνα 
που προβλέπονται στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
401/2004.

Αιτιολόγηση

Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
έννοια της ευρωπαϊκής διοίκησης περιλαμβάνει ως προϋπόθεση την ανάγκη η ευρωπαϊκή 
υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική για όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της και, ως τέτοια, πρέπει να χαρακτηρίζεται από την 
κατάλληλη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Όσον αφορά την υφιστάμενη 
υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών 
μελών στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών 
Σχέσεων της Επιτροπής, με τον 
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συνεπακόλουθο κίνδυνο αυτό να 
συνεχίσει να ισχύει και για την ΕΥΕΔ, 
πρέπει να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα 
τα οποία να παραμείνουν σε ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική για 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της και, ως τέτοια, πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από την κατάλληλη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων. Η υφιστάμενη υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών μελών στη 
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής δικαιολογεί τη θέσπιση 
μακροπρόθεσμων ειδικών μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η ανισορροπία αυτή δεν θα 
χαρακτηρίζει και την ΕΥΕΔ..

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Τα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ 
πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
και να συμπεριφέρονται αποκλειστικά και 
μόνο προς το συμφέρον της Ένωσης. Δεν 
πρέπει να ζητούν ούτε να λαμβάνουν 
οδηγίες από οιαδήποτε κυβέρνηση, αρχή, 
οργανισμό ή άτομο εκτός της ΕΥΕΔ ή 
οποιοδήποτε όργανο ή άτομο πέρα από 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας. Επ’ ουδενί αποδέχονται 
οιασδήποτε μορφής πληρωμές από 
οιαδήποτε πηγή πέραν της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται η συνέπεια με την απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζει την οργάνωση και τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και επιβεβαιώνει ότι, ανεξαρτήτως 
του κατά πόσον το προσωπικό της ΕΥΕΔ προέρχεται από τις διοικητικές υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών, πρέπει να 
λογοδοτεί πολύ αποκλειστικά στον Ύπατο Εκπρόσωπο.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Όλα τα μέλη του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ που καλύπτονται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό θα πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
ανεξαρτήτως του αν είναι υπάλληλοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έκτακτο 
προσωπικό προερχόμενο από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, και την ίδια αντιμετώπιση, ιδίως 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για την 
ανάληψη κάθε θέσης εντός της ΕΥΕΔ 
υπό ισοδύναμους όρους. Καμία διάκριση 
δεν γίνεται μεταξύ έκτακτου προσωπικού 
προερχόμενου από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες και των 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων 
που πρέπει να εκτελεσθούν σε όλους τους 
τομείς δραστηριοτήτων και τις πολιτικές 
που εφαρμόζει η ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και προοπτικών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας είναι κεφαλαιώδες θέμα για την εξασφάλιση συνεπούς και ανεξάρτητης ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την αποφυγή αμφιβολιών, θα 
πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι οι μόνιμοι 
και οι έκτακτοι υπάλληλοι που καλύπτουν 
θέσεις σε μια διοικητική οντότητα η οποία 
μεταφέρεται από τη Γενική Γραμματεία 
του Συμβουλίου ή της Επιτροπής στην 

(5) Για την αποφυγή αμφιβολιών, θα 
πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι οι μόνιμοι 
και οι έκτακτοι υπάλληλοι που καλύπτουν 
θέσεις σε μια διοικητική οντότητα η οποία 
μεταφέρεται από τη Γενική Γραμματεία 
του Συμβουλίου ή της Επιτροπής στην 
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ΕΥΕΔ σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται ότι 
μετατίθενται μαζί με τη θέση που 
καλύπτουν. Τούτο πρέπει να ισχύει και για 
τους συμβασιούχους και τους τοπικούς 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην εν λόγω 
διοικητική οντότητα. Ειδικά μέτρα πρέπει 
να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η 
παροχή κατάλληλων συμβουλών 
σταδιοδρομίας και υποστήριξης στους 
υπαλλήλους τους οποίους αφορά η 
μετάθεση.

ΕΥΕΔ σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται ότι 
μετατίθενται μαζί με τη θέση που 
καλύπτουν. Τούτο πρέπει να ισχύει και για 
τους συμβασιούχους και τους τοπικούς 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην εν λόγω 
διοικητική οντότητα.

Αιτιολόγηση

Μολονότι εναπόκειται στον Αντιπρόεδρο/ΥΕ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινή κατάρτιση του προσωπικού της ΕΥΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 12, της απόφασης του Συμβουλίου, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ειδική 
αιτιολογική σκέψη σχετικά με τα σημαντικά αυτά θέματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο προσωπικό της ΕΥΕΔ πρέπει να 
παρέχεται επαρκής κοινή ευρωπαϊκή 
επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση, με 
στόχο τη δημιουργία κοινής συνείδησης 
περί του ανήκειν και πνεύματος 
αφοσίωσης, αξιοποιώντας ιδίως τις 
υφιστάμενες ενωσιακές πρακτικές και 
δομές. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, ιδιαίτερα δε 
με τον αντιπρόεδρο τον αρμόδιο για τις 
διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα προς τούτο μέτρα εντός του 
έτους που έπεται της έναρξης ισχύος της 
απόφασης του Συμβουλίου …/... της ... 
που θεσπίζει την οργάνωση και τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
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Εξωτερικής Δράσης. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά κέντρα 
αριστείας που διαθέτουν μακρά 
παράδοση στην παροχή βοήθειας στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης και 
αναγνωρισμένο ιστορικό στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
ανάλυσης της ενωσιακής νομοθεσίας και 
των πολιτικών, όπως το Κολλέγιο της 
Ευρώπης στη Μπρυζ και το Νατολίν και 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, σε 
συνεννόηση με την ΕΥΕΔ, θεσπίζουν 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ. Επιπλέον, με 
βάση τους στόχους που θέτει η ΕΥΕΔ, 
αξιοποιούν το υφιστάμενο δυναμικό 
δεξιοτήτων των σχολών διπλωματών των 
κρατών μελών. Τούτο θα πρέπει να 
οδηγήσει σε δεύτερη φάση, αφού 
αποκτηθεί επαρκής πείρα, στη 
δημιουργία Ευρωπαϊκής Διπλωματικής 
Ακαδημίας.

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που θα βασίζεται στα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας 
όπως το Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ και το Νατολίν και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, καθώς και οι σχολές διπλωματών των κρατών μελών, θα μπορούσε 
να φέρει σε σύγκλιση τη βόρεια (Μπρυζ), την ανατολική (Νατολίν) και τη νότια (Φλωρεντία) 
πανεπιστημιακή και ερευνητική διάσταση της ΕΕ και να διατηρήσει τη δυνατότητα συνέχισης 
της προσφυγής, με συντονισμένο και ορθολογικό τρόπο, στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης 
των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών ως εξαιρετικά χρήσιμη πηγή.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
περιστάσεις με ευέλικτο τρόπο (για 
παράδειγμα, η επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί μια θέση ή η μελλοντική 
μεταφορά καθηκόντων υποστήριξης από 
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
περιστάσεις με ευέλικτο τρόπο (για 
παράδειγμα, η επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί μια θέση ή η μελλοντική 
μεταφορά καθηκόντων υποστήριξης από 
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
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ΕΥΕΔ), θα πρέπει επίσης, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να καταστεί εφικτή η 
μετάθεση μονίμων υπαλλήλων προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση της κενής θέσης, 
από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
ΕΥΕΔ. Ομοίως, θα πρέπει να είναι εφικτή 
η μετάθεση μονίμων υπαλλήλων, προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, από την ΕΥΕΔ 
στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή.

ΕΥΕΔ), θα πρέπει επίσης, σε δεόντως 
αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, 
να καταστεί εφικτή η μετάθεση μονίμων 
υπαλλήλων προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση της κενής θέσης, από το 
Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην ΕΥΕΔ. 
Ομοίως, θα πρέπει να είναι εφικτή η 
μετάθεση μονίμων υπαλλήλων, προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, από την ΕΥΕΔ 
στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Με δεδομένο τον σχετικό ρόλο και 
τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό 
των στόχων και των βασικών επιλογών 
της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας και τον 
συνυπολογισμό του θεμελιώδους ρόλου 
του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής καθώς και του 
ρόλου του στον τομέα του δημοκρατικού 
ελέγχου, πρέπει να δοθεί όσο το δυνατόν 
συντομότερα δυνατότητα στους 
υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να υποβάλουν 
υποψηφιότητα για θέσεις της ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η ΕΥΕΔ δύναται, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να διαθέτει περιορισμένο 
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αριθμό άκρως εξειδικευμένων 
αποσπασμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ), οι οποίοι 
αποσπώνται για να εκτελέσουν ειδικά 
καθήκοντα, βάσει λεπτομερούς 
περιγραφής καθηκόντων, επί των οποίων 
πρέπει να ασκεί εξουσία ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος και των οποίων η 
απόσπαση δεν πρέπει να υπολογίζεται στο 
ένα τρίτον του προσωπικού της ΕΥΕΔ 
που πρέπει να προέρχονται από τα κράτη 
μέλη, όταν αυτή επανδρωθεί πλήρως.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται η συνέπεια με την απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Κρίνεται σημαντικό να 
αποσαφηνισθεί η θέση των ΑΕΕ στην ΕΥΕΔ εντός της νομοθεσίας για θέματα προσωπικού.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος    VIII α – ΄Αρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντούτοις, σε ό,τι αφορά τους 
Προϊσταμένους Αντιπροσωπειών, οι 
εξουσίες οι σχετικές με τους διορισμούς 
ασκούνται με βάση κατάλογο των 
υποψηφίων για τους οποίους έχει 
συμφωνήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο των 
εξουσιών που της έχουν ανατεθεί από τις 
συνθήκες στον τομέα αυτό. Τούτο 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών 
σε μεταθέσεις προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας.

2. Εντούτοις, σε ό, τι αφορά τους 
Προϊσταμένους Αντιπροσωπειών, οι 
εξουσίες οι σχετικές με τους διορισμούς 
ασκούνται μέσα από ενδελεχή διαδικασία 
επιλογής βάσει προσόντων και 
εξασφαλίζοντας τη δέουσα γεωγραφική 
εκπροσώπηση, τη θεσμική ισορροπία και 
την ισορροπία των φύλων, με βάση 
κατάλογο των υποψηφίων για τους οποίους 
έχει συμφωνήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο 
των εξουσιών που της παρέχουν οι 
Συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία. Η δε δεύτερη 
πρόταση δεν ισχύει σε όλες τις μεταθέσεις προς το συμφέρον της υπηρεσίας αλλά μόνο για τις 
μεταθέσει των Επικεφαλής Αντιπροσωπείας.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – ΄Αρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάλληλος της ΕΥΕΔ ο οποίος πρέπει, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να 
εκτελεί καθήκοντα για την Επιτροπή, 
λαμβάνει για την άσκηση των εν λόγω 
καθηκόντων οδηγίες από την Επιτροπή.

Στους τομείς όπου η Επιτροπή ασκεί τις 
αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από 
τις Συνθήκες, η Επιτροπή δύναται 
επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
εκδίδει οδηγίες προς τις αντιπροσωπείες, 
οι οποίες εκτελούνται υπό τη γενική 
ευθύνη του επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας. Η Επιτροπή και η 
ΕΥΕΔ εγκρίνουν τους λεπτομερείς 
κανόνες που αφορούν το θέμα των 
οδηγιών της Επιτροπής προς τις 
αντιπροσωπείες. Οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να προβλέπουν ιδίως ότι όταν η 
Επιτροπή εκδίδει οδηγίες στους 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας, 
ταυτόχρονα διαβιβάζει αντίγραφό τους 
στην κεντρική διοίκηση της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται η συνέπεια με την απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – ΄Αρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου αποφασίζονται κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 

διαγράφεται
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της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας 15.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, οι 
αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ενεργώντας
κατόπιν κοινής συμφωνίας και 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, μετά από ακρόαση του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου, να τον 
μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς κοινοποίηση 
στο προσωπικό σχετικά με την κενή θέση. 
Υπό τους ίδιους όρους, μπορεί να 
μετατεθεί ένας υπάλληλος της ΕΥΕΔ στο 
Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, και για 
περίοδο ενός έτους μετά την έναρξη της 
ισχύος αυτού του κανονισμού, οι αρμόδιες 
για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται, βάσει 
δεόντως αιτιολογημένης απόφασης και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ενεργώντας 
κατόπιν κοινής συμφωνίας και 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, μετά από ακρόαση του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου, να τον 
μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς κοινοποίηση 
στο προσωπικό σχετικά με την κενή θέση. 
Υπό τους ίδιους όρους, μπορεί να 
μετατεθεί ένας υπάλληλος της ΕΥΕΔ στο 
Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία μόνο για 
την αρχή. Κατά συνέπεια, πρέπει να περιορισθεί χρονικά.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες. 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες. Σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 12 παράγραφος 1 του 
καθεστώτος που διέπει το λοιπό 
προσωπικό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στόχος της πρόσληψης είναι 
η εξασφάλιση για το θεσμικό όργανο των 
υπηρεσιών μονίμων και εκτάκτων 
υπαλλήλων κατέχουν τα πιο υψηλά 
προσόντα ικανότητας, αποδόσεως και 
ακεραιότητας, οι οποίοι 
προσλαμβάνονται με βάση τη γεωγραφική 
εκπροσώπηση εξασφαλίζοντας 
παράλληλα θεσμική ισορροπία και 
ισορροπία των φύλων. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει για ολόκληρη την ΕΥΕΔ αλλά 
και τη διαφορετική σύνθεση του 
προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου 
και του έκτακτου προσωπικού που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την ημερομηνία που καθορίζεται από 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής, και το αργότερο από την 1η
Ιουλίου 2013, η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή εξετάζει επίσης τις 
αιτήσεις των υπαλλήλων άλλων οργάνων, 
χωρίς να δίδει προτεραιότητα σε 
οποιαδήποτε από τις εν λόγω κατηγορίες.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται από
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής, και το αργότερο από την 1η
Ιανουαρίου 2012, η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή εξετάζει επίσης τις 
αιτήσεις των υπαλλήλων άλλων οργάνων,
οι οποίοι υπόκεινται στον ίδιο κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και στο καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και 
υπό τους ίδιους όρους, χωρίς να δίδει 
προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από τις εν 
λόγω κατηγορίες.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Μετά τη Λισσαβόνα στον κατάλογο των 
θεσμικών οργάνων (άρθρο 13 ΣΕΕ) περιελήφθη και η ΕΚΤ, η οποία όμως εφαρμόζει τον δικό 
της κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (που έχει εκπονηθεί με βάση τις κατευθυντήριες 
γραμμές του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συχνά όμως 
με διαφορετικούς όρους) και διαθέτει διαφορετικό, απλοποιημένο σύστημα προσλήψεων και 
συμβάσεων. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι μόνο οι υπάλληλοι για τους οποίους ισχύει ο ίδιος 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, υπό τους ίδιους όρους, μπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα για να προβληθούν στην ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την εξέταση των αιτήσεων η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
εφαρμόζει τον στόχο της επαρκούς 
γεωγραφικής εκπροσώπησης, της 
θεσμικής ισορροπίας και της ισορροπίας 
των φύλων. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
της κατάστασης και των προβλεπόμενων 
μελλοντικών γενικών αναγκών, μέχρι τις 
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31 Δεκεμβρίου 2020 οι διαγωνισμοί 
πρέπει να διενεργούνται για την 
πρόσληψη υπαλλήλων από τα 
υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός 
των αρχών που περιέχονται στο άρθρο 27 
του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και 
προσλήψεων με όσο το δυνατόν ευρύτερη 
γεωγραφική βάση. 
Κατά την εξέταση των αιτήσεων η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή τηρεί 
πάντοτε, σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 9 της απόφασης του 
Συμβουλίου 2010/427/EΕ, την αρχή 
σύμφωνα με την οποία οι μόνιμοι 
υπάλληλοι της Ένωσης εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 60% του συνόλου του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, και ότι τούτο 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
ιεραρχία της ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98α
Μια Συμβουλευτική Επιτροπή Διορισμών 
(ΣΕΔ), η οποία αποτελείται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συμβουλεύει τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
για θέματα πρόσληψης εντός της ΕΥΕΔ. 
Η ΣΕΔ παρακολουθεί τις διαδικασίες 
επιλογής σε όλα τα επίπεδα της ΕΥΕΔ 
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καθώς και την εξέλιξη της στελέχωσης 
της ΕΥΕΔ, και συγκεκριμένα σε ό, τι 
αφορά την επίτευξη του στόχου για 
ισορροπία σε σχέση με το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Πρέπει να εφαρμοσθεί μια διαφανής και 
αντικειμενική διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΕΔ κάνοντας χρήση 
υφισταμένων πρακτικών με ενδεδειγμένες τροποποιήσεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98 β
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη 
μεταχείριση όλων των μελών του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, ανεξαρτήτως του 
αν προέρχονται από τη διοίκηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, ιδίως όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα σχετικά με την ανάληψη 
όλων των θέσεων και αρμοδιοτήτων 
εντός της ΕΔΥΕ υπό ισοδύναμες 
συνθήκες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ως 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, 
καταρτίζει πίνακα ισοδυναμίας μεταξύ 
των διοικητικών βαθμίδων της ΕΕ, ιδίως 
σε επίπεδο AD, και τους τίτλους 
αρχαιότητας στο διπλωματικό σώμα, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι, κατά την 
στιγμή της πρόσληψης του, το 
προσωπικό που προέρχεται από τα κράτη 
μέλη θα κατατάσσεται κατά τρόπο που 
θα αντιστοιχεί με τη μέση αρχαιότητα για
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τον συγκεκριμένο βαθμό.

Αιτιολόγηση

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 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98γ
Όταν η ΕΥΕΔ έχει φθάσει το πλήρες 
δυναμικό της, το προσωπικό από τις 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών πρέπει να αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου 
του προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέσεις 
AD. Επίσης, οι μόνιμοι υπάλληλοι της 
Ένωσης πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 60% του συνόλου του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέσεις AD.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται η συνέπεια με την απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98δ
Η ετήσια έκθεση σχετικά με την κάλυψη 
των θέσεων της ΕΥΕΔ που θα υποβάλει ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας και Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 6, παράγραφος 9 της 
απόφασης του Συμβουλίου 2010/427/EΕ, 
περιλαμβάνει κατανομή του συνόλου του 
προσωπικού με βάση το προσωρινό ή 
μόνιμο καθεστώς του, την εθνικότητα και 
το φύλο, κατά κατηγορία AD/AST, 
κατειλημμένους βαθμούς και θέσεις. 
Οιεσδήποτε αποκλίσεις από το ελάχιστο 
όριο του 60% και τη γεωγραφική 
εκπροσώπηση που θεσπίζει ως στόχους η 
απόφαση του Συμβουλίου 2010/427/EΕ, 
αποκαθίστανται εντός ενός έτους, μέσω 
μεταξύ άλλων της εφαρμογής πρόσθετων 
μέτρων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 98 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98ε
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4, 
δεύτερη και τρίτη παράγραφος, του 
άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 27 
δεύτερη παράγραφος, και του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του 
εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, οι κενές θέσεις θα πληρούνται, 
σύμφωνα με τους ενδεικτικούς στόχους 
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πρόσληψης που καθορίζονται με βάση 
την τιμή αναφοράς Kinnock1, με τον 
ορισμό υπηκόων από τα 
υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη. Οι 
ορισμοί γίνονται για όλους τους βαθμούς 
της κατηγορίας AD, μετά από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
διαγωνισμούς βάσει προσόντων και 
εξετάσεων που διοργανώνονται σύμφωνα 
με το παράρτημα III του εν λόγω 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

____________
1 Κατάλληλοι ενδεικτικοί στόχοι πρόσληψης 
ανά κράτος μέλος που αντιπροσωπεύει το 
μέσο όρο του σχετικού μεγέθους των τριών
κριτηρίων (εκπεφρασμένων σε ποσοστά): (1) 
αριθμός κατοίκων, (2) αριθμός εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (3) 
στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο 
(C(2003)0436).

Αιτιολόγηση

Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, πρόκειται για σύστημα ανάλογο με 
εκείνο που εισάγεται με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 401/2004 για τη 
διόρθωση της γεωγραφικής ανισορροπίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIII α – Άρθρο 99 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 99α
Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 
τους, και εφεξής όποτε κρίνεται σκόπιμο, 
όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΥΕΔ 
στο επίπεδο της κατηγορίας AD, 
λαμβάνουν κοινή κατάρτιση. Προς τούτο, 
δημιουργείται Ευρωπαϊκή Διπλωματική 
Ακαδημία. Η Ακαδημία συνεργάζεται 
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στενά με τα αρμόδια όργανα των κρατών 
μελών και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία και θα 
ενσωματωθεί σε αυτήν μετά από 
μεταβατική περίοδο. Η κατάρτιση 
βασίζεται σε ενιαία εναρμονισμένα 
προγράμματα σπουδών, αναλόγως της 
περιπτώσεως, κατάρτιση στις προξενικές 
και γραμματειακές διαδικασίες, τη 
διπλωματία, τη διαμεσολάβηση σε 
περίπτωση συγκρούσεων και τις διεθνείς 
σχέσεις, καθώς και γνώση στον τομέα της 
ιστορίας και της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ακαδημία 
καταρτίζει επίσης το προσωπικό για 
αποστολές της ΚΕΠΑΑ και θα είναι 
ανοικτή, ανάλογα με την περίπτωση, σε 
άλλα μέλη προσωπικού που εργάζονται 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β 
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"ε) υπάλληλοι αποσπασμένοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για την 
προσωρινή κάλυψη μόνιμων θέσεων στην 
ΕΥΕΔ."

"ε) υπάλληλοι προερχόμενοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για την 
προσωρινή κάλυψη μόνιμων θέσεων στην 
ΕΥΕΔ."

Αιτιολόγηση

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να είναι συνεκτική με την απόφαση του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης. Ειδικότερα ο όρος «αποσπασμένοι» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
σχέση με τους «εξειδικευμένους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες», που αναφέρονται 
στην αιτιολογική σκέψη 12 και το άρθρο 6, παράγραφος 3 της απόφασης αυτής. Αυτοί πρέπει να 
είναι περιορισμένοι σε αριθμό και δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο εν τρίτο του 
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προσωπικού από τα κράτη μέλη που πρέπει να αριθμεί η ΕΥΕΔ όταν επανδρωθεί πλήρως.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3α 
προστίθεται η ακόλουθη φράση:

διαγράφεται

"Στους υπαλλήλους που έχουν 
προσληφθεί σε Αντιπροσωπείες της 
Ένωσης για την εκτέλεση καθηκόντων με 
πλήρες ή μειωμένο ωράριο δύνανται να 
ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα στην 
έδρα του οργάνου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κινητικότητας που ορίζεται 
στα άρθρα 2 και 3 του παραρτήματος X 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης."

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της 
νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιούνται συμβασιούχοι στην έδρα της ΕΥΕΔ 
όταν αυτοί έχουν προσληφθεί ειδικά για να εργασθούν σε αντιπροσωπείες. Αποτελεί διεύρυνση 
της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων πράγμα που είναι ασυμβίβαστο με την 
ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 3β, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 3α της παραγράφου 1, η 
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χρησιμοποίηση συμβασιούχων για 
επικουρικά καθήκοντα αποκλείεται όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 3α."

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον εισηγητή της επιτροπής JURI. Είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της 
νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιούνται συμβασιούχοι στην έδρα της ΕΥΕΔ 
όταν αυτοί έχουν προσληφθεί ειδικά για να εργασθούν σε αντιπροσωπείες. Αποτελεί διεύρυνση 
της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων πράγμα που είναι ασυμβίβαστο με την 
ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό
Κεφάλαιο 10 – Άρθρο 50 β  – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπάλληλοι από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίοι 
επελέγησαν με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 98 παράγραφος 1 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 
οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από τις 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
χωρών τους, προσλαμβάνονται ως 
έκτακτοι υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 
2 σημείο ε).

1. Οι υπάλληλοι που προέρχονται από τις
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών, οι οποίοι επελέγησαν με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 98 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, 
προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι 
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο ε). Ο 
διοικητικός βαθμός που χορηγείται σε 
επιλεγμένους υπαλλήλους που 
προέρχονται από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών πρέπει να 
είναι ο βαθμός στον οποίο αντιστοιχούν 
τα έτη αρχαιότητας και ο αριθμός των 
προαγωγών στην εθνική διπλωματική 
υπηρεσία καταγωγής, με βάση το 
σύστημα προαγωγών που εφαρμόζεται 
στους υπαλλήλους της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η ορολογία που χρησιμοποιεί ο κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να συνάδει με αυτόν της απόφασης του Συμβουλίου για τη 
σύσταση της ΕΥΕΔ. Ο όρος «αποσπασμένος» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους 
εξειδικευμένους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ, 
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ανεξαρτήτως της προέλευσής του, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί τις ίδιες 
προοπτικές σταδιοδρομίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
Άρθρο 50 β  α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50β α
Από το 2012, ο Ύπατος Εκπρόσωπος, ως 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή για την 
ΕΥΕΔ, υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την κάλυψη των 
θέσεων στην ΕΥΕΔ, το επίπεδο 
συμμόρφωσης προς τον όρο που θεσπίζει 
το άρθρο 6 , παράγραφος 9 της απόφασης 
του Συμβουλίου .../... της ... για τον 
καθορισμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τη 
σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ, και 
την κατανομή του προσωπικού αυτού ανά 
εθνικότητα και φύλο, σύμφωνα με τις 
κατηγορίες AD/AST, τους 
κατειλημμένους βαθμούς και τις θέσεις.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες για τις τροποποιήσεις που απαιτούνται στο 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 
του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη σύσταση της ΕΥΕΔ, 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται όσον αφορά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 
τροποποιήσεων αυτών με ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση με τα αριθμητικά όρια που 
ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου και τον στόχο της δέουσας γεωγραφικής 
αντιπροσωπευτικότητας και της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων στο προσωπικό της 
ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 32
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό
Κεφάλαιο 10 – Άρθρο 50 β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50β β
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη 
μεταχείριση όλων των μελών του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ, ανεξαρτήτως του 
αν προέρχονται από τη διοίκηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, ιδίως όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα σχετικά με την ανάληψη 
όλων των θέσεων και αρμοδιοτήτων 
εντός της ΕΔΥΕ υπό ισοδύναμες 
συνθήκες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ως 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, 
καταρτίζει πίνακα ισοδυναμίας μεταξύ 
των διοικητικών βαθμίδων της ΕΕ, ιδίως 
σε επίπεδο AD, και τους τίτλους 
αρχαιότητας στο διπλωματικό σώμα, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι, κατά την 
στιγμή της πρόσληψης του, το 
προσωπικό που προέρχεται από τα κράτη 
μέλη θα κατατάσσεται κατά τρόπο που 
θα αντιστοιχεί  στη μέση αρχαιότητα για 
τον συγκεκριμένο βαθμό.

Αιτιολόγηση

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 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
Άρθρο 50 β   γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50β γ
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4, 
δεύτερη και τρίτη παράγραφος, του 
άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 27 
δεύτερη παράγραφος, και του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του  
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι κενές 
θέσεις θα πληρούνται, σύμφωνα με τους 
ενδεικτικούς στόχους πρόσληψης που 
καθορίζονται με βάση την τιμή αναφοράς 
Kinnock1, με τον ορισμό υπηκόων από τα 
υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη. Οι 
ορισμοί γίνονται για όλους τους βαθμούς 
της κατηγορίας AD, μετά από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
διαγωνισμούς βάσει προσόντων και 
εξετάσεων που διοργανώνονται σύμφωνα 
με το παράρτημα III του εν λόγω 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

____________
1 Κατάλληλοι ενδεικτικοί στόχοι πρόσληψης 
ανά κράτος μέλος που αντιπροσωπεύει το 
μέσο όρο του σχετικού μεγέθους των τριών 
κριτηρίων (εκπεφρασμένων σε ποσοστά): (1) 
αριθμός κατοίκων, (2) αριθμός εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (3) 
στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο 
(C(2003)0436).

Αιτιολόγηση

Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, πρόκειται για σύστημα ανάλογο με 
εκείνο που εισάγεται με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 401/2004 για τη 
διόρθωση της γεωγραφικής ανισορροπίας.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό
Άρθρο 50 β δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50β δ
1. Το προσωπικό που προέρχεται από τις 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών πρέπει να έχει δικαίωμα 
να υποβάλει αίτηση για την κάλυψη 
κενών θέσεων στην εθνική διπλωματική 
υπηρεσία καταγωγής, με τους ίδιους 
όρους που υποβάλλουν και οι εσωτερικοί 
υποψήφιοι των εν λόγω εθνικών 
διπλωματικών υπηρεσιών.
2. Σε περίπτωση που η εθνική 
διπλωματική υπηρεσία καταγωγής 
επικουρικών υπαλλήλων της ΕΥΕΔ 
απαιτεί, για λόγους εσωτερικής 
οργάνωσης και ανθρώπινων πόρων, 
ετήσια έκθεση προόδου ή αξιολόγησης 
του προσωπικού, ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
και η αντίστοιχη εθνική διπλωματική 
υπηρεσία καταγωγής συμφωνούν όσον 
αφορά τις διαδικασίες της αυτόματης 
αναγνώρισης και εγκυρότητας της 
έκθεσης προόδου ή αξιολόγησης του 
προσωπικού που διενεργεί ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος όσον αφορά το σύνολο του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ που προέρχεται 
από την εν λόγω εθνική διπλωματική 
υπηρεσία.
3. Σε καμία περίπτωση οι ετήσιες 
εκθέσεις προόδου ή αξιολόγησης του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ που προέρχεται 
από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών δεν καταρτίζονται ή 
διεκπεραιώνονται από την εθνική 
διπλωματική υπηρεσία προέλευσης.
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Αιτιολόγηση

Το προσωπικό που προέρχεται από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και υπηρετεί στην ΕΥΕΔ 
πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας με το προσωπικό που υπηρετεί στην εθνική 
διπλωματική υπηρεσία καταγωγής. Για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της ΕΥΕΔ, το 
προσωπικό που προέρχεται από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και υπηρετεί στην ΕΥΕΔ 
που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ανθρώπινους πόρους των εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών καταγωγής όσον αφορά τις αιτήσεις αξιολόγησης ή της έκθεσης προόδου του 
προσωπικού. Ο μόνος αρμόδιος για την αξιολόγηση του προσωπικού της ΕΥΕΔ πρέπει να είναι 
ο αντιπρόεδρος/ΥΕ, ανεξαρτήτως της προέλευσης του προσωπικού.
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