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LÜHISELGITUS

Käesolevas arvamuses sisalduvate muudatusettepanekute puhul järgitakse Euroopa 
Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioonis (ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine) määratletud rada ja nendega kinnitatakse kõnealuses otsuses kindlaks määratud 
üldist õiguslikku raamistikku, et tagada ühtlane, tõhus, sõltumatu ja tõeline Euroopa 
välisteenistus, mis on kindlaks määratud ja üles ehitatud täielikus vastavuses ühenduse 
meetodiga. Käesolevas arvamuses sisalduvate muudatusettepanekutega püüeldakse kolme 
olulise eesmärgi poole, milleks on i) niisuguse tegevusraamistiku loomine, mis on suuteline 
tagama välisteenistuse töötajate täieliku sõltumatuse ja lojaalsuse oma ülesannete täitmisel, 
eelkõige liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest tulevate töötajate puhul, kuna nad ei 
peaks kuuluma nn kahesesse alluvusse, st nii alluma kõrgele esindajale kui ka kuuluma 
liikmesriigi selle diplomaatilise teenistuse hierarhiasse, kust nad pärit on, vaid peaksid 
tegutsema üksnes kõrge esindaja kui neid ametisse nimetava asutuse juhiste ja vastutuse 
alusel, ii) kõrgele esindajale – kes nõukogu otsuse (millega määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistus) artikli 6 lõike 12 kohaselt on pädev võtma ühe aasta jooksul pärast kõnealuse 
otsuse jõustumist asjakohaseid meetmeid välisteenistuse töötajatele nõuetekohase ühtse 
koolituse võimaldamiseks, tuginedes eelkõige olemasolevatele siseriiklikele ja ELi tavadele ja 
struktuuridele – niisuguse väärtusliku koolitus- ja erialase enesetäiendamise süsteemi 
esitamine, mille eesmärk on luua välisteenistuse töötajate seas tõeline ühtekuuluvustunne 
(esprit de corps) ning kasutada ära ELi põhja, ida ja lõuna akadeemilist ja teadusuuringute 
alast mõõdet, ning iii) asjakohase geograafilise esindatuse ja soolise tasakaalu tagamine 
välisteenistuse töötajate koosseisus. Selle saavutamiseks esitatakse käesolevas arvamuses 
sisalduvate muudatusettepanekutega uuesti Euroopa välisteenistuse kindlaks määramist 
käsitleva otsuse põhielemendid, nagu näiteks põhivajadus tagada kõikidele välisteenistuse 
töötajatele võrdne kohtlemine ja võrdsed karjäärivõimalused või vajadus tagada esimesel 
võimalusel ELi institutsioonide (peale nõukogu ja komisjoni) ametnikele, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ametnikele võimalus kandideerida välisteenistuse vabadele töökohtadele. Samal 
ajal kasutatakse ja määratakse kõnealustes muudatusettepanekutes täpsemalt kindlaks 
eriaspekte, mis sisalduvad nii Euroopa välisteenistuse kindlaks määramist käsitlevale otsusele 
lisatud õigusloomega seotud resolutsioonis kui ka otsuses endas. Sellega seoses on kõnealuse 
resolutsiooni lõikes 7 sätestatut, mille kohaselt nõukogu otsuse artikli 6 lõikes 6 ettenähtud 
täiendavad erimeetmed geograafilise esindatuse ja soolise tasakaalu suurendamiseks peaksid 
geograafilise esindatuse osas hõlmama meetmeid, mis on analoogsed nõukogu määruses (EÜ, 
Euratom) nr 401/2004 sätestatud meetmetega, kui ühe või enama liikmesriigi kodanikud 
peaksid välisteenistuses olema alaesindatud, nüüd täiendavalt tugevdatud selgesõnalise 
sättega, mille kohaselt peab kõrge esindaja kasutama Kinnocki kontrollväärtust, mis on 
määratletud 2004. aasta laienemisega seoses, ja võtma vastu ajutisi erimeetmeid – sealhulgas 
niisuguste nii sise- kui ka väliskonkursside avamine, mis on ette nähtud üksnes nende 
liikmesriikide kodanikele, mis võivad olla alaesindatud –, mis erinevad personalieeskirjadest 
ja mille eesmärk on taastada täielikult asjakohane geograafiline esindatus. Asjaoluga, et 
välisteenistuse töötajate suhtes kohaldatakse ELi ametnike puhul personalieeskirju ning 
liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest tulevate töötajate, ajutiste teenistujate ja 
lepinguliste töötajate puhul teenistustingimusi, kaasneb vastavalt vajadusele vajadus esitada 
sama muudatusettepanek kaks korda, esiteks eesmärgiga tagada selle nõuetekohane kajastus 
personalieeskirjades ja seega selle kohaldamine ELi ametnike suhtes ning teiseks eesmärgiga 
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tagada selle nõuetekohane kajastus teenistustingimustes ja seega selle kohaldamine 
välisteenistuse töötajate suhtes, kes tulevad liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest, ning 
ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate suhtes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 27 abistab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
Euroopa välisteenistus. See teenistus 
toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajatest.

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikli 27 lõikega 3 abistab liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat Euroopa välisteenistus. See 
teenistus toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest tulnud töötajatest.

Selgitus

Terminoloogia, mida kasutatakse määruses, millega muudetakse personalieeskirju ja 
teenistustingimusi, peaks olema kooskõlas terminoloogiaga, mida kasutatakse nõukogu 
otsuses, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine. 
Eelkõige terminit „lähetatud” tuleks kasutada üksnes seoses „spetsialiseerunud lähetatud 
riiklike ekspertidega”, millele on osutatud kõnealuse otsuse põhjenduses 12 ja artikli 6 lõikes 
3. Nende arv peaks olema piiratud ning need ei peaks minema arvesse osana ühest 
kolmandikust töötajate koguarvust, mille liikmesriikidest pärinevad töötajad peaksid 
moodustama Euroopa välisteenistuse täiskoosseisuni jõudmisel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Väliseenistus moodustab osa liidu 
avatud, tõhusast ja sõltumatust Euroopa 
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halduskorraldusest, nagu on ette nähtud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
298.

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Muudatusettepanekuga rõhutatakse, et 
välisteenistus on osa sõltumatust Euroopa avalikust teenistusest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Vastavalt nõukogu 26. juuli 2010. 
aasta otsuse 2010/427/EL (millega 
määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistuse korraldus ja toimimine)1

artikli 6 lõikele 9 peaksid Euroopa 
välisteenistuse täiskoosseisuni jõudmisel 
liidu püsiametnikud moodustama 
vähemalt 60% Euroopa välisteenistuse 
AD-tasandi töötajate koguarvust, ning see 
põhimõte peaks kajastuma välisteenistuse 
hierarhia kõigis ametijärkudes.
___________________
1 ELT L 201, 3.8.2010, lk 30.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Euroopa halduse mõiste eeldab selle 
ühe aluspõhimõttena töötajate piisavat 
geograafilist esindatust ja soolist 
tasakaalu. Välisteenistuse ametikohtade 
täitmine peaks hõlmama kõigi 
liikmesriikide kodanike asjakohast 
esindatust kõikidel tasanditel ja samal ajal 
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põhinema saavutustel. Kõikidel tasanditel 
tuleks tagada ka asjakohane sooline 
tasakaal. Kui Euroopa Liidu
välisteenistus korraldab tulevikus 
konkursse töölevõtuks Euroopa 
välisteenistusse, siis peab EPSO 
reservnimekirjas Euroopa välisteenistuse 
kohtadele kandideerijatel olema eesõigus 
vabade kohtade täitmisel. 

Selgitus

Peaks olema selge, et Euroopa haldusasutuse mõiste sisaldab vajadust, et Euroopa 
välisteenistus tõeliselt esindaks kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Liidu kodanikke 
ning et sellisena isaloomustaks teda piisav geograafiline esindatus ja sooline tasakaalustatus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. 
aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 
(ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine) lõikes 7 on rõhutatud, et 
nõukogu otsuse artikli 6 lõikes 6 
ettenähtud täiendavad erimeetmed 
geograafilise esindatuse, institutsionaalse 
ja soolise tasakaalu suurendamiseks 
peaksid geograafilise esindatuse osas 
hõlmama meetmeid, mis on analoogsed 
nõukogu määruses (EÜ, Euratom) nr 
401/2004 sätestatud meetmetega.

Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud 
resolutsiooni (ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) lõikes 7, peaks olema selge, et Euroopa 
halduskorralduse mõiste nõuab eeltingimusena vajadust selle järele, et Euroopa 
välisteenistus esindaks tõeliselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Liidu kodanikke 
ning et seda iseloomustaks asjakohane geograafiline esindatus ja sooline tasakaal.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Võttes arvesse teatavate 
liikmesriikide praegust alaesindatust 
komisjoni välissuhete peadirektoraadis ja 
sellega kaasnevat ohtu, et see võib jääda 
kehtima ka välisteenistuse puhul, tuleks 
kehtestada ajutised meetmed, mis jääksid 
jõusse vähemalt 31. detsembrini 2020.

Selgitus

Euroopa välisteenistus peab esindama tõeliselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa 
Liidu kodanikke ning seda peab iseloomustama asjakohane geograafiline esindatus ja sooline 
tasakaal. Teatavate liikmesriikide praegune alaesindatus Euroopa Komisjoni välissuhete 
peadirektoraadis õigustab niisuguste pikaajaliste erimeetmete sätestamist, millega tagatakse 
asjaolu, et niisugune tasakaalustamatus ei iseloomustaks ka välisteenistust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Välisteenistuse töötajad peaksid 
täitma oma kohustusi ja tegutsema ainult 
liidu huve silmas pidades. Nad ei tohiks 
paluda ega võtta vastu juhtnööre üheltki 
välisteenistuse väliselt valitsuselt, ametilt, 
organisatsioonilt või isikult ega üheltki 
organilt või isikult peale välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Nad ei 
tohi võtta vastu mingit tasu üheltki 
välisteenistuse väliselt allikalt.

Selgitus

Tagamaks kooskõla nõukogu otsusega, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine, ning rõhutamaks asjaolu, et olenemata sellest, kas välisteenistuse 
töötajad tulevad Euroopa Liidu haldusosakondadest või liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest, peaksid nad vastutama üksnes kõrge esindaja ees.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kõikidel välisteenistuse töötajatel, 
kelle suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju ja muude teenistujate 
teenistustingimusi, peaks olema samad 
õigused ja kohustused, olenemata sellest, 
kas nad on Euroopa Liidu ametnikud või 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajad, kes on tööle võetud ajutiste 
teenistujatena, ning neid tuleks kohelda 
võrdselt, eelkõige puudutab see nende 
õigust asuda välisteenistuses igale 
ametikohale võrdsetel tingimustel. 
Ajutiste teenistujatena tööle võetud 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate ja Euroopa Liidu ametnike vahel 
ei tohiks teha vahet ülesannete jagamisel 
kõigis välisteenistuse tegevus- ja 
poliitikavaldkondades.

Selgitus

Õiguste ja kohustuste ning karjäärivõimaluste võrdsus on ühtlase ja sõltumatu välisteenistuse 
tagamiseks otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kahtluste välistamiseks tuleks 
kinnitada, et need ametnikud ja ajutised 
töötajad, kelle ametikoht on sellises 
organisatsioonilises üksuses, mis viiakse 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 27 
lõikes 3 osutatud nõukogu otsusega kas 
nõukogu peasekretariaadist või komisjonist 

(5) Kahtluste välistamiseks tuleks 
kinnitada, et need ametnikud ja ajutised 
töötajad, kelle ametikoht on sellises 
organisatsioonilises üksuses, mis viiakse 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 27 
lõikes 3 osutatud nõukogu otsusega kas 
nõukogu peasekretariaadist või komisjonist 
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üle välisteenistuse koosseisu, säilitavad 
üleviimisel oma ametikoha. Sama tuleks 
kehtestada ka üleviidavasse 
organisatsioonilisse üksusesse määratud 
lepinguliste ja kohalike töötajate kohta. 
Konkreetseid meetmeid tuleks võtta 
üleviidavatele töötajatele asjakohase 
kutsealase nõustamise ja abi tagamiseks.

üle välisteenistuse koosseisu, säilitavad 
üleviimisel oma ametikoha. Sama tuleks 
kehtestada ka üleviidavasse 
organisatsioonilisse üksusesse määratud 
lepinguliste ja kohalike töötajate kohta.

Selgitus

Kuna asepresident/kõrge esindaja peab nõukogu otsuse artikli 6 lõike 12 kohaselt võtma 
asjakohaseid meetmeid välisteenistusele ühtse koolituse tagamiseks, näib olevat kõige 
sobivam pühendada niisugustele olulistele küsimustele eraldi põhjendus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Välisteenistuse töötajatele tuleks 
võimaldada nõuetekohast Euroopa ühtset 
erialast enesetäiendamist ja koolitust, 
mille eesmärk on luua 
ühtekuuluvustunne ja meeskonnavaim 
(esprit de corps) ning mille puhul 
tuginetakse eelkõige olemasolevatele liidu 
tavadele ja struktuuridele. Kõrge esindaja 
koostöös komisjoniga, eelkõige 
institutsioonidevaheliste suhete ja 
haldusküsimuste eest vastutava 
asepresidendiga, ning konsulteerides 
Euroopa Parlamendiga peaks sel 
eesmärgil võtma asjakohased meetmed 
ühe aasta jooksul pärast seda, kui on 
jõustunud nõukogu otsus ..../... ..., millega 
määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistuse korraldus ja toimimine. Sel 
eesmärgil määraksid Euroopa 
akadeemilised tippkeskused, kellel on 
pikaajalised traditsioonid liidu 
institutsioonide abistamisel ning hea 
maine liidu õiguse ja poliitika alal 
hariduse andmise ning teadusuuringute 
ja analüüside tegemise osas, näiteks 
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Brügges ja Natolinis tegutsevEuroopa 
Kolledž ning Firenzes asuv Euroopa 
Ülikooli Instituut, välisteenistusega 
konsulteerides kindlaks välisteenistuse 
töötajate koolitussüsteemi. Lisaks 
rakendaksid nad välisteenistuse seatud 
eesmärkide alusel liikmesriikide 
diplomaatide koolide pädevuse 
olemasolevat potentsiaali. Pärast piisavate 
kogemuste omandamist peaks see teises 
etapis viima Euroopa Diplomaatilise 
Akadeemia loomiseni. 

Selgitus

Koolitussüsteem, mis põhineks niisugustel Euroopa tippkeskustel nagu Brügges ja Natolinis 
asuv Euroopa Kolledž ning Firenzes asuv Euroopa Ülikooli Instituut ja liikmesriikide 
diplomaatide koolidel, kasutaks ära ELi põhja (Brügge), ida (Natolin) ja lõuna (Firenze) 
akadeemilist ja teadusuuringute alast mõõdet ning säilitaks võimaluse jätkata kooskõlastatult 
ja sujuvamalt liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste koolituskeskuste kasutamist 
väärtusliku ressursina.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Erandlike asjaolude korral ja selleks et 
võtta paindlikul viisil arvesse eriolukorda 
(nt kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

(7) Nõuetekohaselt põhjendatud erandlike 
asjaolude korral ja selleks et võtta 
paindlikul viisil arvesse eriolukorda (nt 
kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Pidades silmas Euroopa Parlamendi 
asjaomast rolli ja pädevust ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika eesmärkide ja põhiliste 
valikuvõimaluste määratlemisel ning 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi olulist 
rolli eelarvepädeva institutsioonina ja 
tema rolli demokraatliku kontrolli 
teostajana, peaks Euroopa Parlamendi 
ametnikel olema võimalus kandideerida 
välisteenistuse ametikohtadele esimesel 
võimalusel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa välisteenistus võib 
erijuhtudel kasutada piiratud arvul kõrge 
spetsialiseeritusega lähetatud riiklikke 
eksperte, kes on lähetatud täitma 
eriülesandeid üksikasjaliku ametijuhendi 
põhjal ning kes tegutsevad kõrge esindaja 
alluvuses ja kelle lähetus ei peaks minema 
arvesse osana ühest kolmandikust 
töötajate koguarvust, mille 
liikmesriikidest pärinevad töötajad 
peaksid moodustama välisteenistuse 
täiskoosseisuni jõudmisel.

Selgitus

Tagamaks kooskõla nõukogu otsusega, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine. On oluline selgitada välisteenistusse lähetatud riiklike ekspertide 
staatust personaliküsimusi käsitlevates õigusaktides.



PE445.792v03-00 12/27 AD\833307ET.doc

ET

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 95 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 

Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 
talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel. Käesolevat lõiku kohaldatakse 
mutatis mutandis teenistuse huvides 
üleviimise suhtes.

2.

Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 
talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel, kasutades saavutustel põhinevat 
põhjalikku valikumenetlust ning tagades 
asjakohase geograafilise esindatuse, 
institutsioonilise ja soolise tasakaalu.

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Selgitatakse menetlust ja seda, et teist lauset ei 
kohaldata kõigi teenistuse huvides üleviimiste suhtes, vaid ainult delegatsioonide juhtide 
üleviimise suhtes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 96 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma kohustuste raames komisjonilt 
saadud ülesandeid täitev välisteenistuse 
ametnik saab komisjonilt juhtnööre seoses 
talle usaldatud ülesannetega.

Valdkondades, kus komisjon kasutab talle 
aluslepingutega antud volitusi, võib ka 
komisjon kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 221 lõikega 2 
anda delegatsioonidele juhiseid, mida 
täidetakse delegatsiooni juhi üldisel 
vastutusel. Komisjon ja välisteenistus 
lepivad kokku komisjoni poolt 
delegatsioonidele juhiste andmise korras. 
Sellega peaks eelkõige ette nägema, et kui 
komisjon annab delegatsiooni juhtidele 
juhised, antakse koopia kõnealustest 
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juhistest samal ajal ka välisteenistuse 
juhtkonnale.

Selgitus

Tagamaks kooskõla nõukogu otsusega, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli rakendamise tingimused 
lepivad kokku komisjon ja välisteenistus.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepaneku 15 tulemusel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
ning olenemata artiklitest 4 ja 29, võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides 
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
viia nõukogusse või komisjoni.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel, 
olenemata artiklitest 4 ja 29, ning ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist võivad asjaomaste 
institutsioonide ametisse nimetavad 
asutused nõuetekohaselt põhjendatud 
otsuse alusel ning erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides 
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
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viia nõukogusse või komisjoni.

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Erand on vajalik ainult algusetapil ja peaks 
seetõttu olema piiratud kestusega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus välisteenistuse vaba ametikoha 
täitmisel võrdselt ja ilma eelisõigusi 
andmata arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi. 

1. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus välisteenistuse vaba ametikoha 
täitmisel võrdselt ja ilma eelisõigusi 
andmata arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi. Vastavalt 
personalieeskirjade artiklile 27 ja muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 12 
lõike 1 esimesele lõigule püütakse 
töölevõtmisel tagada institutsioonile 
selliste ametnike ja ajutiste töötajate 
teenused, kes vastavad võimekuse, 
tõhususe ja lojaalsuse kõrgeimale 
standardile ning kes võetakse tööle 
geograafilise esindatuse alusel, pidades 
silmas institutsionaalset ja soolist 
tasakaalu. See kohustus kehtib 
välisteenistuse kui terviku kui ka selle 
personali eri osade, sealhulgas muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 2 
punktis e osutatud ajutiste töötajate kohta.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. juulist 2013 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka muude institutsioonide 
ametnike taotlusi.

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. jaanuarist 2012 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka taotlusi muude institutsioonide 
ametnikelt, kelle suhtes kohaldatakse 
samadel tingimustel samu 
personalieeskirju ja teenistustingimusi kui 
välisteenistuse puhul.

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Pärast Lissaboni lepingut hõlmab institutsioonide 
loetelu (Euroopa Liidu lepingu artikkel 13) ka Euroopa Keskpanka, kes kohaldab aga oma 
enda personalieeskirju (mis on välja töötatud Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega kooskõlas, kuid on sageli erinevate tingimustega) ja kellel on erinev, 
lihtsustatud töölevõtmise ja lepingute süsteem. Tuleks täpsustada, et välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerijatena tuleks arvesse võtta üksnes neid ametnikke, kelle suhtes 
kohaldatakse samu personalieeskirju samadel tingimustel.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Taotluste läbivaatamisel rakendab 
ametisse nimetav asutus asjakohase 
geograafilise esindatuse, institutsionaalse 
ja soolise tasakaalu eesmärki. Olukorra 
erakorralisust ja prognoositavaid tulevasi 
üldisi vajadusi silmas pidades tuleks 
korraldada konkursse alaesindatud 
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liikmesriikidest pärit ametnike töölevõtuks 
kuni 31. detsembrini 2020, et tagada 
kõnealuste personalieeskirjade artikli 27 
põhimõtete, sealhulgas võimalikult laialt 
geograafiliselt alalt töölevõtmise 
põhimõtte järgimine. 
Avalduste läbivaatamisel järgib ametisse 
nimetav asutus alati nõukogu otsuse 
2010/427/EL artikli 6 lõikes 9 kehtestatud 
põhimõtet, et liidu püsiametnikud 
moodustaksid vähemalt 60% 
välisteenistuse töötajate koguarvust ning 
et see põhimõte kajastuks välisteenistuse 
hierarhia kõigis ametijärkudes.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 98 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 a
Liikmesriikide, komisjoni, nõukogu 
peasekretariaadi ja Euroopa Parlamendi 
esindajatest koosnev ametissenimetamise 
nõuandekomitee annab liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
ning komisjoni asepresidendile nõu 
välisteenistusse töölevõtmise küsimustes. 
Ametissenimetamise nõuandekomitee 
jälgib välisteenistuse kõikide tasandite 
valikumenetlusi ja välisteenistuse 
ametikohtade täitmise arengut, eriti seoses 
asjakohase soolise ja geograafilise 
tasakaalu eesmärgiga.

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Välisteenistusse töölevõtmisel tuleks kohaldada 
läbipaistvat ja objektiivset menetlust, kasutades asjakohaselt muudetud kehtivaid tavasid.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 98 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 b
Välisteenistuse kõigi töötajate võrdse 
kohtlemise tagamiseks sõltumata sellest, 
kas nad tulevad Euroopa Liidu 
haldusaparaadist või liikmesriikide 
diplomaatilistest esindustest, eriti seoses 
võimalusega asuda võrdsetel tingimustel 
täitma kõiki välisteenistuse ametikohti ja 
kohustusi, koostab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
komisjoni asepresident kui ametisse 
nimetav ametiisik ELi ametijärkude, eriti 
AD-järkude, ja diplomaatide 
ametinimetuste vastavustabeli, selleks et 
omistada liikmesriikidest pärit töötajatele 
ametisse nimetamisel ametijärgud, mis 
vastavad ligikaudu nende järkude puhul 
keskmiselt nõutavale tööstaažile.

Selgitus

Uue AD ametijärkude süsteemi järgi kulub 9 kuni 12 aastat kuni ametnik jõuab ametijärguni 
AD 8. Komisjonis kasutusel oleva diplomaatilise personali klassifikatsiooni kohaselt vastab 
AD 8 diplomaatilisele ametinimetusele esimene sekretär. Liikmesriikide diplomaatilistes 
teenistustes on sellise astme jaoks sageli nõutav vaid 3 kuni 5 aastane töökogemus. 
Samasugune ajaline erinevus ilmneb ka kõrgematel tasemetel: AD ametnike karjääriredel on 
oluliselt aeganõudvam kui liikmesriigi diplomaatide oma. Uus tööstaaži võrdleval analüüsil 
põhinev tabel tagab täieliku võrdõiguslikkuse, samuti võrdsed karjäärivõimalused ja 
vastutuse kõikidele Euroopa välisteenistuse töötajatele. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 98 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 c
Pärast välisteenistuse täiskoosseisuni 
jõudmist moodustavad liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest pärit 
töötajad vähemalt kolmandiku 
välisteenistuse AD-töötajate koguarvust.
ELi püsiametnikud moodustavad 
vähemalt 60 % välisteenistuse AD-
tasandi töötajate koguarvust.

Selgitus

Tagamaks kooskõla nõukogu otsusega, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 98 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 d
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
iga-aastane aruanne Euroopa 
välisteenistuse ametikohtade täitmise 
kohta, mille ta vastavalt nõukogu otsuse 
2010/427/EL artikli 6 lõikele 9 esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
sisaldab ülevaadet kõigist töötajatest 
nende staatuse (alaline või ajutine), 
kodakondsuse, soo, AD- või AST-
tegevusüksuse, ametijärgu ja ametikoha 
järgi. Kõik kõrvalekalded nõukogu 
otsuses 2010/427/EL eesmärgiks seatud 
vähemalt 60% määrast ning 
geograafilisest esindatusest tuleb 
korrigeerida ühe aasta jooksul, vajaduse 
korral täiendavaid lisameetmeid 
kohaldades.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 98 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 e
Olenemata käesolevate 
personalieeskirjade artikli 4 teise ja 
kolmanda lõigu, artikli 7 lõike 1, artikli 27 
teise lõigu ning artikli 29 lõike 1 punktide 
a, b ja c sätetest, täidetakse 31. 
detsembrini 2020 vabad ametikohad 
alaesindatud liikmesriikide kodanike 
ametissenimetamisega, järgides 
soovituslikke töölevõtmise sihtmärke 
vastavalt Kinnocki kontrollväärtusele1.
Ametissenimetamised toimuvad 
tegevusüksuse AD kõigi palgaastmete 
puhul pärast käesolevate 
personalieeskirjade III lisas määratletud 
kvalifikatsioonil ja katsetel põhinevaid 
sise- ja väliskonkursse.
____________
1 Liikmesriigi kohta esitatavad 
asjakohased soovituslikud töölevõtmise 
eesmärgid, mis seisnevad kolme järgmise 
kriteeriumi keskmises suhtelises väärtuses 
(protsentides): 1) elanike arv, 2) kohtade 
arv Euroopa Parlamendis ja 3) häälte 
kaal nõukogus (K(2003)0436).

Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud 
resolutsiooni (ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) lõikes 7, tuleks geograafilise 
tasakaalustamatuse leevendamiseks luua süsteem, mis oleks analoogne nõukogu määruses 
(EÜ, Euratom) nr 401/2004 kehtestatuga.

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 99 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 99 a
Enne, kui nad asuvad oma kohustusi 
täitma, ja vajaduse korral ka hiljem 
saavad kõik välisteenistuse AD-tasandi 
töötajad ühise koolituse. Selleks 
asutatakse Euroopa Diplomaatiline 
akadeemia. Akadeemia teeb tihedat 
koostööd liikmesriikide asjaomaste 
organite ning Euroopa Julgeoleku- ja 
Kaitsekolledžiga, mille ta teatava 
üleminekuperioodi järel endaga liidab. 
Akadeemia koolitus põhineb ühtlustatud 
õppekavadel ning hõlmab vastavalt 
vajadusele väljaõpet konsulaar- ja 
esindusmenetlustes, diplomaatias, 
konfliktide vahendamises ja 
rahvusvahelistes suhetes, samuti teadmisi 
Euroopa Liidu ajaloost ja toimimisest. 
Lisaks koolitab akadeemia ÜJKP 
missioonide töötajaid ning on vajadusel 
avatud ka teistele Euroopa Liidu või 
liikmesriikide töötajatele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b 
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

'(e) töötajad, kelle on lähetanud
liikmesriikide diplomaatilised teenistused 
ja kes on võetud ajutiselt tööle 
välisteenistuse alalistele ametikohtadele.”

'(e) töötajad, kes tulevad liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest ja kes on 
võetud ajutiselt tööle välisteenistuse 
alalistele ametikohtadele.”
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Selgitus

Terminoloogia, mida kasutatakse määruses, millega muudetakse personalieeskirju ja 
teenistustingimusi, peaks olema kooskõlas terminoloogiaga, mida kasutatakse nõukogu 
otsuses, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine. 
Eelkõige terminit „lähetatud” tuleks kasutada üksnes seoses „spetsialiseerunud lähetatud 
riiklike ekspertidega”, millele on osutatud kõnealuse otsuse põhjenduses 12 ja artikli 6 lõikes 
3. Nende arv peaks olema piiratud ning need ei peaks minema arvesse osana ühest 
kolmandikust töötajate koguarvust, mille liikmesriikidest pärinevad töötajad peaksid 
moodustama Euroopa välisteenistuse täiskoosseisuni jõudmisel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3a lõikesse 1 lisatakse teine lõik 
järgmiselt:

välja jäetud

„Euroopa Liidu delegatsioonidesse täis-
või osaajalise tööajaga tööle võetud 
töötajaid võib määrata 
personalieeskirjade X lisa artiklites 2 ja 3 
sätestatud liikuvusmenetluse raames 
ajutiselt tööle institutsiooni asukohta.”

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Kui lepingulised töötajad määratakse tööle 
välisteenistuse asukohta, kuigi nad on spetsiaalselt võetud tööle töötamiseks delegatsioonides, 
on see vastuolus lojaalsuse ja usaldusväärse juhtimise põhimõtetega. Sellega laiendatakse 
võimalust võtta tööle lepingulisi töötajaid, mis ei sobi kokku Euroopa Liidu avaliku teenistuse 
sõltumatusega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 3b teine lõik asendatakse 
järgmiselt:

välja jäetud

„Välja arvatud artikli 3a lõike 1 teises 
lõigus osutatud juhtudel, ei saa 
abiülesandeid sooritavaid lepingulisi 
töötajaid artikli 3a kohaldamisel 
kasutada.”

Selgitus

Kokkuleppel õiguskomisjoni raportööriga. Kui lepingulised töötajad määratakse tööle 
välisteenistuse asukohta, kuigi nad on spetsiaalselt võetud tööle töötamiseks delegatsioonides, 
on see vastuolus lojaalsuse ja usaldusväärse juhtimise põhimõtetega. Sellega laiendatakse 
võimalust võtta tööle lepingulisi töötajaid, mis ei sobi kokku Euroopa Liidu avaliku teenistuse 
sõltumatusega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajad, kes on välja valitud 
personalieeskirjade artikli 98 lõikes 1 
sätestatud menetluse raames ja kelle on 
lähetanud asjaomaste liikmesriikide 
diplomaatilised teenistused, võetakse 
artikli 2 punkti e alusel tööle ajutiste 
töötajatena.

1. Liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest tulevad töötajad, kes on välja 
valitud personalieeskirjade artikli 98 lõikes 
1 sätestatud menetluse raames, võetakse 
artikli 2 punkti e alusel tööle ajutiste 
töötajatena. Liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest tulnud ja 
valiku läbinud kandidaatidele omistatav 
ametijärk peaks olema järk, millele neile 
ELi ametnike suhtes kohaldatava 
edutamiskorra kohaselt annavad õiguse 
koduliikmesriigi diplomaatilises 
teenistuses kogutud tööstaaž ja 
edutamised.

Selgitus

Personalieeskirju ja teenistustingimusi muutvas määruses kasutatavad mõisted peaksid olema 
kooskõlas nõukogu otsusega Euroopa välisteenistuse moodustamiseks. Lähetamise mõistet 
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tuleks kasutada üksnes liikmesriikide lähetatud eriasjatundjate puhul. Välisteenistuse 
töötajatel peaksid senisest töökohast sõltumata olema ühesugused karjääriperspektiivid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 50b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 b a
Alates 2012. aastast esitab kõrge esindaja 
välisteenistuse puhul ametisse nimetava 
ametiisikuna igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
välisteenistuse ametikohtade täitmise 
kohta, nõukogu ... otsuse .../... (millega 
määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistuse korraldus ja toimimine) 
artikli 6 lõikes 9 kehtestatud nõude 
täitmise taseme kohta välisteenistuse 
töötajate koosseisu osas ning kõnealuste 
töötajate jaotuse kohta kodakondsuse ja 
soo alusel tegevusüksustele AD/AST, 
täidetud palgaastmetele ja ametikohtadele 
vastavalt.

Selgitus

Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks kaasseadusandjatena seoses välisteenistuse loomisega 
personalieeskirjades ja teenistustingimustes vajalikuks osutuvate muudatuste osas hoida 
kursis selliste muudatuste rakendamise ja tulemuslikkusega, eelkõige seoses nõukogu otsuses 
sätestatud arvuliste künniste järgimise ning asjakohase geograafilise esindatuse ja soolise 
tasakaalu eesmärgiga välisteenistuse töötajate osas.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50b b (uus)
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Artikkel 50 b b
Välisteenistuse kõigi töötajate võrdse 
kohtlemise tagamiseks sõltumata sellest, 
kas nad tulevad Euroopa Liidu 
haldusaparaadist või liikmesriikide 
diplomaatilistest esindustest, eriti seoses 
võimalusega asuda võrdsetel tingimustel 
täitma kõiki välisteenistuse ametikohti ja 
kohustusi, koostab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
komisjoni asepresident kui ametisse 
nimetav ametiisik ELi ametijärkude, eriti 
AD-järkude, ja diplomaatide 
ametinimetuste vastavustabeli, selleks et 
omistada liikmesriikidest pärit töötajatele 
ametisse nimetamisel ametijärgud, mis 
vastavad ligikaudu nende järkude puhul 
keskmiselt nõutavale tööstaažile.

Selgitus

Uue AD ametijärkude süsteemi järgi kulub 9 kuni 12 aastat kuni ametnik jõuab ametijärguni 
AD 8. Komisjonis kasutusel oleva diplomaatilise personali klassifikatsiooni kohaselt vastab 
AD 8 diplomaatilisele ametinimetusele esimene sekretär. Liikmesriikide diplomaatilistes 
teenistustes on sellise astme jaoks sageli nõutav vaid 3 kuni 5 aastane töökogemus. 
Samasugune ajaline erinevus ilmneb ka kõrgematel tasemetel: AD ametnike karjääriredel on 
oluliselt aeganõudvam kui liikmesriigi diplomaatide oma. Uus tööstaaži võrdleval analüüsil 
põhinev tabel tagab täieliku võrdõiguslikkuse, samuti võrdsed karjäärivõimalused ja 
vastutuse kõikidele Euroopa välisteenistuse töötajatele. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 50 b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 b c
Olenemata personalieeskirjade artikli 4 
teise ja kolmanda lõigu, artikli 7 lõike 1, 
artikli 27 teise lõigu ning artikli 29 lõike 1 
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punktide a, b ja c sätetest, täidetakse 31. 
detsembrini 2020 vabad ametikohad 
alaesindatud liikmesriikide kodanike 
ametissenimetamisega, järgides 
soovituslikke töölevõtmise sihtmärke 
vastavalt Kinnocki kontrollväärtusele 1. 
Ametissenimetamised toimuvad 
tegevusüksuse AD kõigi palgaastmete 
puhul pärast personalieeskirjade III lisas 
määratletud kvalifikatsioonil ja katsetel 
põhinevaid sise- ja väliskonkursse.
_________________
1Liikmesriigi kohta esitatavad 
asjakohased soovituslikud töölevõtmise 
eesmärgid, mis seisnevad kolme järgmise 
kriteeriumi keskmises suhtelises väärtuses 
(protsentides):1) elanike arv, 2) kohtade 
arv Euroopa Parlamendis ja 3) häälte 
kaal nõukogus (K(2003)0436).

Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud 
resolutsiooni (ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) lõikes 7, tuleks geograafilise 
tasakaalustamatuse leevendamiseks luua süsteem, mis oleks analoogne nõukogu määruses 
(EÜ, Euratom) nr 401/2004 kehtestatuga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 50 b d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 b d
1. Töötajad, kes on tulnud liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest, võivad 
kandideerida selle liikmesriigi 
diplomaatilise teenistuse vabadele 
töökohtadele, kust nad pärit on, samadel 
alustel nagu kõnealuse liikmesriigi 
diplomaatilise teenistuse siseselt 
kandideerivad töötajad.
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2. Kui liikmesriigi diplomaatiline 
teenistus, kust välisteenistuse ajutine 
teenistuja pärit on, nõuab sisemistel 
organisatsioonilistel või 
inimressurssidega seotud põhjustel iga-
aastast töötajate hindamisaruannet või 
hindamist, lepivad kõrge esindaja ja 
asjaomane liikmesriigi diplomaatiline 
teenistus kokku kõrge esindaja poolt 
välisteenistuse kõikide niisugusest 
diplomaatilisest teenistusest pärit töötajate 
kohta teostatava hindamisaruande või 
hindamise automaatse tunnustamise ja 
kehtivuse korra.
3. Mitte mingil juhul ei tohi liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest tulnud 
välisteenistuse töötajate iga-aastaseid 
hindamisaruandeid või hindamisi 
koostada või läbi viia liikmesriigi 
diplomaatiline teenistus, kust töötaja pärit 
on.

Selgitus

Välisteenistuses töötavatel liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest tulnud töötajatel 
peaksid olema samad karjäärivõimalused kui selles liikmesriigi diplomaatilises teenistuses 
töötavatel isikutel, kust nad pärit on. Välisteenistuse sõltumatuse tagamiseks ei peaks 
välisteenistuses töötavad liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest pärit töötajad alluma 
iga-aastaste hindamiste või hindamisaruannete kaudu selle liikmesriigi diplomaatilise 
teenistuse personaliosakonnale, kust nad pärit on. Üksnes asepresident/kõrge esindaja peaks 
olema vastutav välisteenistuse töötajate hindamise eest nende päritolust olenemata.
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