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RÖVID INDOKLÁS

Az e véleményben található módosítások az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti 
felépítésének és működési rendjének meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról szóló 2010. július 8-i európai parlamenti jogalkotási állásfoglalásban 
meghatározott irányba mutatnak, és megerősítik az e határozatban megállapított általános jogi 
keretet, melynek célja annak biztosítása, hogy egységes, hatékony, független és valóban 
európai külügyi szolgálat jöjjön létre a közösségi módszernek megfelelően. Az e 
véleményben található módosítások három jelentős célt kívánnak megvalósítani: i. olyan 
működési keretet kívánnak biztosítani, amely feladatvégzése során biztosíthatja az Európai 
Külügyi Szolgálat személyzetének teljes függetlenségét és lojalitását, különösen ami a 
nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkező személyzetet illeti, mivel nekik nem lenne szabad 
„két urat szolgálni”, azaz mind a főképviselőnek, mind származási országuk nemzeti 
diplomáciai szolgálata hierarchiájának megfelelni, hanem kizárólag a főképviselőnek mint 
kinevező hatóságnak az utasítására és felelősségére kellene eljárniuk; ii. jelezni kívánnak a 
főképviselőnek – akinek az Európai Külügyi Szolgálatot létrehozó tanácsi határozat 6. 
cikkének (12) bekezdése értelmében hatáskörébe tartozik megfelelő intézkedéseket hozni az 
Európai Külügyi Szolgálat személyzetének megfelelő közös képzése érdekében, amely az e 
határozat hatálybalépésétől számított egy éven belül különösen a létező nemzeti és uniós 
gyakorlatokra és struktúrákra épít – egy igen értékes képzési és szakmai fejlődést elősegítő 
rendszert, amely valódi csapatszellemet alakítana ki az Európai Külügyi Szolgálat 
személyzetében, és kiteljesítené az EU északi, keleti és déli tudományos és kutatási 
dimenzióit; végül iii. biztosítani kívánják a megfelelő földrajzi megoszlást és a nemek közötti 
egyensúlyt az Európai Külügyi Szolgálat személyzetén belül. E célból az e véleményben 
található módosítások újból megerősítik az Európai Külügyi Szolgálatot létrehozó határozat 
alapelemeit, mint például azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat személyzetének valamennyi 
tagja számára egyenlő bánásmódot és karrierlehetőségeket kell biztosítani, vagy hogy 
mielőbb biztosítani kell, hogy a Tanácson és a Bizottságon kívül más európai intézmények, 
különösen az Európai Parlament tisztviselői is pályázhassanak az Európai Külügyi 
Szolgálatnál megüresedett álláshelyekre. Ugyanakkor ezek a módosítások tovább pontosítják 
az Európai Külügyi Szolgálatot létrehozó határozatot kísérő jogalkotási állásfoglalás és maga 
a határozat egyes szempontjait. E tekintetben az állásfoglalás (7) bekezdésében olvasható 
mondatot, miszerint „a tanácsi határozat 6. cikkének (6) bekezdésében foglalt, a földrajzi és 
nemi megoszlás kiegyenlítettségének biztosítására irányuló kiegészítő és célzott 
rendelkezéseknek a 401/2004/EK, Euratom tanácsi rendeletben foglalt intézkedések példájára 
a földrajzi egyensúly tekintetében további intézkedéseket kellene tartalmazniuk”, a 
módosítások tovább finomították arra az esetre vonatkozóan, ha egy vagy több tagállam 
polgárai alulképviseltek lennének az Európai Külügyi Szolgálatnál, ebben az esetben ugyanis 
kifejezetten előírják a főképviselő számára, hogy a 2004-es bővítés előtt megállapított 
Kinnock-féle referenciaértéket alkalmazza, és olyan egyedi ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el – például belső és külső versenyvizsgákat indítva kizárólag az esetlegesen 
alulreprezentált tagállamok polgárai számára –, amelyek eltérnek a személyzeti szabályzatban 
foglaltaktól, és amelyek célja a megfelelő földrajzi egyensúly maradéktalan helyreállítása. Az 
a tény, hogy az Európai Külügyi Szolgálat személyzete európai uniós alkalmazottak esetében 
a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozik, a nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkező 
személyzet, az ideiglenes alkalmazottak vagy a szerződéses személyzet esetében pedig az 
alkalmazási feltételek vonatkoznak rájuk szükségessé teszi, hogy adott esetben ugyanazt a 
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módosítást kétszer is előterjesszük, először azért, hogy az megfelelően tükröződjön a 
személyzeti szabályzatban az európai uniós alkalmazottak vonatkozásában, másodszor pedig 
azért, hogy megfelelően tükröződjön az alkalmazási feltételekben, azaz a nemzeti diplomáciai 
szolgálatoktól érkező személyzet, az ideiglenes alkalmazottak és a szerződéses személyzet 
vonatkozásában.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikke értelmében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti. 
Ez a szolgálat a tagállamok diplomáciai 
szolgálataival együttműködésben fog 
tevékenykedni, és a Tanács Főtitkársága, 
valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által
kirendelt személyzetből fog állni.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikkének (3) bekezdése értelmében az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét 
az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
segíti. Ez a szolgálat a tagállamok 
diplomáciai szolgálataival 
együttműködésben fog tevékenykedni, és a 
Tanács Főtitkársága, valamint a Bizottság 
megfelelő szervezeti egységeinek 
tisztviselőiből, továbbá a nemzeti 
diplomáciai szolgálatoktól érkező
személyzetből fog állni.

Indokolás

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és a Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeit módosító rendelet terminológiájának egységesnek 
kell lennie az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról 
szóló tanácsi határozatéval. Különösen a „kirendelt” kifejezés csak a tanácsi határozat (12) 
preambulumbekezdésében és 6. cikke (3) bekezdésében említett, „különleges szaktudással 
rendelkező kirendelt nemzeti szakértő” összefüggésben használandó. Ezek számát korlátozni 
kell és nem számítandók bele abba a tagállamokból érkező egyharmadnyi személyzetbe, 
melyet az EKSZ teljes kapacitásának elérésekor képvisel majd a tagállamokból érkező 
személyzet.



AD\833307HU.doc 5/29 PE445.792v03-00

HU

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EKSZ az Unió nyitott, hatékony és 
független európai igazgatásának részét 
képezi majd az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 298. cikke értelmében.

Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. A módosítás hangsúlyozza az EKSZ-nek a 
független európai közszolgálat részeként betöltött szerepét.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amikor az EKSZ eléri teljes 
kapacitását, az állandó uniós 
tisztviselőknek az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és működésének 
meghatározásáról szóló, 2010. július 26-i 
2010/427/EU tanácsi határozat1 6. 
cikkének (9) bekezdése értelmében az 
EKSZ AD szintű alkalmazottainak 
legalább 60%-át kell kitenniük, és ennek 
az aránynak minden szinten 
érvényesülnie kell az EKSZ 
hierarchiájában.
___________________
1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.



PE445.792v03-00 6/29 AD\833307HU.doc

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az európai közigazgatás egyik 
alapelve annak előírása, hogy az 
alkalmazottak körében megfelelő földrajzi 
és nemek közötti egyensúly érvényesüljön. 
Az EKSZ álláshelyeire való, érdemeken 
alapuló felvételnek biztosítania kell az 
összes tagállam polgárainak megfelelő 
jelenlétét valamennyi szinten. Ezenkívül 
minden szinten biztosítani kell a nemek 
egyensúlyát is. Amikor a jövőben az EKSZ 
a szolgálat számára felvételi 
versenyvizsgákat rendez, az EKSZ-nél 
történő alkalmazásra vonatkozó EPSO 
tartaléklistáin lévő jelöltek elsőbbséget 
élveznek az üres álláshelyek betöltésekor. 

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az európai közigazgatás jellege megköveteli, hogy az Európai 
Külügyi Szolgálat valóban az Európai Unió összes tagállamát és polgárát képviselje, és mint 
ilyen, alkalmazottai körében megfelelő földrajzi és nemek közötti egyenlőség érvényesüljön.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az Európai Külügyi Szolgálat 
szervezeti felépítésének és működési 
rendjének meghatározásáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról szóló, 
2010. július 8-i európai parlamenti 
jogalkotási állásfoglalás (7) bekezdése 
szerint a tanácsi határozat 6. cikkének (6) 
bekezdésében foglalt, a földrajzi és nemi 
megoszlás kiegyenlítettségének 
biztosítására irányuló kiegészítő és célzott 
rendelkezéseknek a 401/2004/EK, 
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Euratom tanácsi rendeletben foglalt 
intézkedések példájára a földrajzi 
egyensúly tekintetében további 
intézkedéseket kellene tartalmazniuk;

Indokolás

Amint azt az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének 
meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. július 8-i 
európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás (7) bekezdése is kimondja, egyértelműnek kell 
lennie, hogy az európai igazgatás fogalma magában foglalja azt az előfeltételt, hogy az 
Európai Külügyi Szolgálatnak valóban képviselnie kell az Európai Unió valamennyi 
tagállamát és valamennyi európai uniós polgárt, és ennek megfelelően földrajzi 
reprezentativitásnak és a nemek közötti egyensúlynak kell jellemeznie.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Tekintettel arra, hogy a Bizottság 
Külkapcsolati Főigazgatóságán egyes 
tagállamok jelenleg alulreprezentáltak, 
ami azzal a kockázattal jár, hogy ez az 
EKSZ-re is jellemző lesz majd, ideiglenes 
intézkedéseket kell bevezetni és 
fenntartani legalább 2020. december 31-
ig.

Indokolás

Az Európai Külügyi Szolgálatnak valóban képviselnie kell az Európai Unió valamennyi 
tagállamát és az Európai Unió valamennyi polgárát, ezért megfelelő földrajzi 
reprezentativitás és a nemek közötti egyensúlynak kell jellemeznie. Az a tény, hogy az Európai 
Bizottság Külkapcsolati Főigazgatóságán egyes tagállamok jelenleg alulreprezentáltak, 
indokolja, hogy hosszú távú egyedi intézkedéseket léptessenek életbe annak biztosítása 
érdekében, hogy ez az egyenlőtlenség ne jellemezze az EKSZ-t is.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Az EKSZ személyzete kizárólag az 
Európai Unió érdekeit szem előtt tartva 
látja el feladatát és ezen érdekeknek 
megfelelő magatartást tanúsít. A 
személyzet tagjai nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasításokat az EKSZ-en 
kívül más kormányoktól, hatóságoktól, 
szervezetektől vagy személyektől, illetve az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjén kívül más személyektől 
vagy szervektől. Az EKSZ-en kívül más 
forrásból nem fogadhatnak el semmilyen 
fizetséget.

Indokolás

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének meghatározásáról szóló tanácsi 
határozattal való egységesség biztosítása, valamint annak megerősítése érdekében, hogy a 
személyzet valamennyi tagja kizárólag a főképviselőnek felel, függetlenül attól, hogy az EKSZ 
személyzete az Európai Unió igazgatásából vagy a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkezik.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EKSZ személyzetének a 
személyzeti szabályzat és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek hatálya alá tartozó valamennyi 
tagja – függetlenül attól, hogy az adott 
személy az Európai Unió tisztviselője vagy 
a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező ideiglenes 
alkalmazott – az EKSZ-en belül azonos 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, 
és velük szemben egyenlő bánásmódot kell 



AD\833307HU.doc 9/29 PE445.792v03-00

HU

alkalmazni, különösen az egyes 
álláshelyek azonos feltételek mellett való 
betölthetősége tekintetében. A tagállami 
diplomáciai szolgálatoktól érkező 
ideiglenes alkalmazottak és az uniós 
tisztviselők között nem szabad különbséget 
tenni az EKSZ feladatkörébe tartozó 
bármely tevékenységi körben és politikai 
területen végzendő feladatok ellátására 
való kinevezés tekintetében.

Indokolás

Az egységes és független EKSZ biztosítása érdekében elengedhetetlen a jogok, a 
kötelezettségek és a karrierkilátások egyenlősége.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kételyek eloszlatása érdekében 
megerősítésre szorul, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 27. cikkének (3) 
bekezdésében említett, a Tanács 
Főtitkárságától vagy a Bizottságtól 
áthelyezett szervezeti egységben állást 
betöltő tisztviselők vagy ideiglenes 
alkalmazottak az álláshellyel együtt 
áthelyezettnek tekintendők. Ez az ilyen 
szervezeti egységekhez beosztott 
szerződéses vagy helyi személyzetre is 
alkalmazandó. Külön intézkedésekre van 
szükség annak biztosítása érdekében, 
hogy az áthelyezéssel érintett személyzet 
megfelelő karrier-tanácsadásban és 
segítségben részesüljön.

(5) A kételyek eloszlatása érdekében 
megerősítésre szorul, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 27. cikkének (3) 
bekezdésében említett, a Tanács 
Főtitkárságától vagy a Bizottságtól 
áthelyezett szervezeti egységben állást 
betöltő tisztviselők vagy ideiglenes 
alkalmazottak az álláshellyel együtt 
áthelyezettnek tekintendők. Ez az ilyen 
szervezeti egységekhez beosztott 
szerződéses vagy helyi személyzetre is 
alkalmazandó.

Indokolás

Míg az alelnök/főképviselő feladata, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon az EKSZ 
személyzetének közös képzésére vonatkozóan – összhangban a tanácsi határozat 6. cikkének 
(6) bekezdésével –, ilyen fontos kérdések esetében megfelelőbbnek tűnik egy külön 
preambulumbekezdés.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EKSZ személyzete részére 
megfelelő közös európai szakmai fejlődést 
és képzést kell biztosítani, melynek célja 
az együvé tartozás és a testületi szellem 
(esprit de corps) kialakítása, elsősorban a 
meglévő uniós gyakorlatokra és 
struktúrákra építve. A főképviselő a 
Bizottsággal, és különösen az 
intézményközi kapcsolatokért és 
igazgatásért felelős alelnökkel 
együttműködve és az Európai 
Parlamenttel konzultálva az Európai 
Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének 
és működési rendjének meghatározásáról 
szóló, …-i …/…/EU tanácsi határozat 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
meghozza az ehhez szükséges megfelelő 
intézkedéseket. Ennek érdekében az 
európai tudományos kiválósági 
központok, mint például az Európai 
Tanulmányok Szakkollégiuma (College of 
Europe) bruges-i és natolini intézete vagy 
a firenzei Európai Egyetemi Intézet, 
melyek hagyományosan régóta segítik az 
uniós intézményeket, és bizonyított 
eredményeik vannak az uniós jog és 
politikák oktatása, kutatása és elemzése 
terén, az EKSZ-szel konzultálva 
határoznák meg az EKSZ személyzetének 
képzési rendszerét. Ezenkívül az EKSZ 
által megállapított célkitűzések alapján 
kihasználnák a tagállami 
diplomataképzők képességeinek meglévő 
potenciálját. Ennek eredményeként a 
második szakaszban – megfelelő 
mennyiségű tapasztalat összegyűjtése után 
– létrehozzák az Európai Diplomáciai 
Akadémiát.



AD\833307HU.doc 11/29 PE445.792v03-00

HU

Indokolás

Az olyan európai kiválósági központokon (mint az Európai Tanulmányok Szakkollégiumának 
bruges-i és natolini intézete és a firenzei Európai Egyetemi Intézet) és a tagállamok 
diplomataképző intézményein alapuló képzési rendszer révén kiteljesednek az EU északi 
(Bruges), keleti (Natolin) és déli (Firenze) tudományos és kutatási dimenziói, és fennmarad 
annak lehetősége, hogy összehangolt és ésszerű módon továbbra is igénybe vegyék a nemzeti 
diplomáciai szolgálatok képzési központjait, ami roppant értékes forrás.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
jövőben átadásra az EKSZ–hez a Tanácstól 
vagy a Bizottságtól) kivételes esetekben 
szolgálati érdekből lehetővé kell tenni a 
tisztviselők áthelyezését a Tanácstól vagy a 
Bizottságtól az EKSZ–hez az üres álláshely 
előzetes meghirdetése nélkül. Hasonlóképp 
lehetővé kell tenni szolgálati érdekből a 
tisztviselők áthelyezését az EKSZ–től a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz.

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
jövőben átadásra az EKSZ-hez a Tanácstól 
vagy a Bizottságtól) kivételes, kellően 
indokolt esetekben szolgálati érdekből 
lehetővé kell tenni a tisztviselők 
áthelyezését a Tanácstól vagy a 
Bizottságtól az EKSZ-hez az üres álláshely 
előzetes meghirdetése nélkül. Hasonlóképp 
lehetővé kell tenni szolgálati érdekből a 
tisztviselők áthelyezését az EKSZ-től a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Parlamentnek a közös 
kül- és biztonságpolitika célkitűzéseinek 
és alapvető döntéseinek 
meghatározásában játszott érdemi szerepe 
és hatásköre fényében és tekintettel a 
Parlament költségvetési hatóságként 
betöltött alapvető szerepére, valamint 



PE445.792v03-00 12/29 AD\833307HU.doc

HU

demokratikus ellenőrző szerepére, az 
Európai Parlament tisztviselői számára is 
lehetővé kell tenni, hogy mielőbb 
jelentkezhessenek az EKSZ-nél 
álláshelyekre.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az EKSZ – különleges esetekben –
korlátozott számban igénybe vehet 
speciálisan képzett kirendelt nemzeti 
szakértőket (SNE), akiket azzal a céllal 
rendelnek ki, hogy részletes munkaköri 
leírás alapján különleges feladatokat 
lássanak el, akik felett a főképviselő 
rendelkezik, és akiknek kirendelése nem 
számít bele az EKSZ teljes kapacitásának 
elérésekor a tagállami személyzet által 
képviselendő egyharmadnyi állományba.

Indokolás

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi 
határozattal való egységesség biztosítása érdekében. Elengedhetetlennek tűnik a kirendelt 
nemzeti szakértők EKSZ-en belüli helyzetének tisztázása a személyzeti ügyekről szóló 
szabályozásban.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása a
Bizottság által a Szerződések által 
ráruházott hatáskörök keretein belül 
jóváhagyott jelöltlista alapján történik. Ez 

(2) Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása 
alapos kiválasztási eljárás 
alkalmazásával, az érdemek alapján, 
valamint a megfelelő földrajzi képviselet, 
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mutatis mutandis vonatkozik a szolgálati 
érdekből történő áthelyezésekre.

az intézményi és a nemek közötti 
egyensúly garantálásával, a 
Szerződésekben ráruházott hatásköreinek 
keretein belül a Bizottság által jóváhagyott 
jelöltlista alapján történik.

Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. Az eljárásnak illetve annak tisztázása, hogy a 
második mondat nem vonatkozik a szolgálati érdekből történő összes áthelyezésre, csak a 
küldöttségvezetők áthelyezésére.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 96 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon EKSZ-tisztviselők, akiknek 
munkakörük részeként a Bizottság javára 
kell feladatokat ellátniuk, e feladatok 
tekintetében kötelesek a Bizottságtól 
utasításokat kérni, illetve követni.

Azon területek vonatkozásában, 
amelyeken a Szerződések által ráruházott 
jogokat gyakorolja, a Bizottság is adhat 
utasításokat a küldöttségeknek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 221. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban, 
amely utasítások végrehajtására a 
küldöttségvezető teljes körű felelőssége 
mellett kerül sor. A Bizottság és az EKSZ 
megállapodik a Bizottság által a 
küldöttségeknek adott utasításokra 
vonatkozó szabályokról. Ezekben 
különösen azt kell előírni, hogy 
valahányszor a Bizottság utasításokat ad a 
küldöttségvezetőnek, azok másolatát 
egyidejűleg az EKSZ központi igazgatási 
szervének is megküldje.

Indokolás

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi 
határozattal való konzisztencia biztosítása érdekében.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen cikk végrehajtásának módjáról a 
Bizottság és az EKSZ megállapodik.

törölve

Indokolás

A 15. módosítás következtében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 97 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére az érintett intézmények kinevező 
hatósága kivételes esetekben, közös 
egyetértés alapján és kizárólag szolgálati 
érdekekből az üres álláshely előzetes 
meghirdetése nélkül helyezhet át 
tisztviselőket előzetes meghallgatásuk után 
a Tanácstól vagy a Bizottságtól az EKSZ–
hez. Az EKSZ tisztviselőinek a Tanácshoz 
vagy a Bizottsághoz történő áthelyezésére 
azonos feltételekkel kerülhet sor.

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére, az e rendelet hatálybalépését 
követő egyéves időszakra az érintett 
intézmények kinevező hatósága kivételes 
esetekben, kellően megindokolt 
határozatot követően, közös egyetértés 
alapján és kizárólag szolgálati érdekekből 
az üres álláshely előzetes meghirdetése 
nélkül helyezhet át tisztviselőket előzetes 
meghallgatásuk után a Tanácstól vagy a 
Bizottságtól az EKSZ-hez. Az EKSZ 
tisztviselőinek a Tanácshoz vagy a 
Bizottsághoz történő áthelyezésére azonos 
feltételekkel kerülhet sor.

Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. Ez az eltérés csak a kezdeti időszakban 
szükséges, ezért időbeli korlátot kell megállapítani.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság az EKSZ–beli 
üres álláshelyek feltöltése során a Tanács, a 
Bizottság és az EKSZ tisztviselőinek 
pályázatait, továbbá azon ideiglenes 
alkalmazottak pályázatait, akikre 
vonatkozik az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontja, valamint a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataiból 
származó személyzet pályázatait ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. 

(1) A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság az EKSZ–beli 
üres álláshelyek feltöltése során a Tanács, a 
Bizottság és az EKSZ tisztviselőinek 
pályázatait, továbbá azon ideiglenes 
alkalmazottak pályázatait, akikre 
vonatkozik az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontja, valamint a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataiból 
származó személyzet pályázatait ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. A jelen 
személyzeti szabályzat 27. cikkével, 
valamint az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdésével 
összhangban a felvételi eljárásoknak az 
intézmény számára a legjobb 
képességekkel rendelkező, hatékonyan 
dolgozó és feddhetetlen, a tagállamok 
állampolgárai közül a lehető legnagyobb 
mértékű földrajzi lefedettség biztosítása 
mellett, ugyanakkor az intézményi és a 
nemek közötti egyensúly biztosításával 
kikerülő tisztviselők és ideiglenes 
alkalmazottak felvételét kell biztosítaniuk. 
Ez az előírás az EKSZ egészére és 
személyzetének egyes tagjaira, köztük az 
egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételek 2. cikkének e) 
pontjában említett ideiglenes 
alkalmazottakra is vonatkozik.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb 
2013. július 1–től kezdődően a kinevező 
hatóság az egyéb intézmények 
tisztviselőinek pályázatait is ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb 
2012. január 1-től kezdődően a kinevező 
hatóság az EKSZ-ével megegyező 
személyzeti szabályzat és alkalmazási 
feltételek hatálya alá tartozó egyéb 
intézmények tisztviselőinek pályázatait is 
ugyanolyan feltételek mellett, ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el.

Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. Lisszabon után (az EUSz 13. cikke) ezen 
intézmények listája magában foglalja az EKB-t is, amely azonban saját személyzeti 
szabályzatot alkalmaz (amely az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára 
épül, azonban gyakran eltérő feltételekkel), és amely eltérő, egyszerűsített felvételi rendszert 
és szerződéseket tartalmaz. Meg kell határozni, hogy az EKSZ-hez csak az azonos személyzeti 
szabályzatot alkalmazó intézmények tisztviselői pályázhatnak azonos feltételekkel.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pályázatok elbírálásakor a kinevező 
hatóság teljesíti a megfelelő földrajzi 
reprezentativitás, valamint az intézményi 
és a nemek közötti egyensúly célkitűzését. 
Tekintettel a helyzet kivételes jellegére és 
az előre jelzett jövőbeli általános 
szükségletekre, az alulreprezentált 
tagállamokból származó tisztviselők 
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felvételére 2020. december 31-ig 
versenyvizsgákat kell szervezni az e 
személyzeti szabályzatok 27. cikkében 
lefektetett elvek tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében, ideértve a lehető 
legnagyobb mértékű földrajzi lefedettség 
biztosítása mellett történő felvételt. 
A jelentkezések elbírálásakor a kinevező 
hatóságnak a 2010/427/EU tanácsi 
határozat 6. cikke (9) bekezdésével 
összhangban be kell tartania azt az elvet, 
amely szerint az állandó uniós 
alkalmazottaknak az EKSZ 
alkalmazottainak legalább 60%-át kell 
kitenniük, és ennek az aránynak minden 
szinten érvényesülnie kell az EKSZ 
hierarchiájában.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98a. cikk
A kinevezésekkel foglalkozó konzultatív 
bizottság (CCA), amely a tagállamok, a 
Bizottság, a Tanács főtitkársága és az 
Európai Parlament képviselőiből áll, 
tanácsot ad az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke számára az EKSZ 
felvételi ügyeiben. A kinevezésekkel 
foglalkozó konzultatív bizottság az EKSZ 
minden szintjén nyomon követi a felvételi 
eljárásokat, valamint az EKSZ személyzeti 
helyzetének alakulását, különös tekintettel 
a megfelelő nemek közötti és földrajzi 
egyensúlyra.
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Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. Az EKSZ-hez való felvételi eljárásnak 
átláthatónak és objektívnak kell lennie, a meglévő gyakorlatokat megfelelő módosításokkal 
alkalmazva.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98b. cikk
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
EKSZ minden alkalmazottja egyenlő 
bánásmódban részesüljön – különösen 
ami az EKSZ összes álláshelyének az 
azonos feltételek melletti betöltésével 
kapcsolatos jogosultságukat illeti – attól 
függetlenül, hogy az Európai Unió 
adminisztrációjából vagy a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataitól 
érkeztek-e, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője/a 
Bizottság alelnöke kinevező hatóságként 
ekvivalenciatáblázatot készít az EU 
adminisztratív besorolási fokozatai 
(különösen az AD fokozatok) és a 
diplomáciai rangfokozatok között annak 
biztosítása érdekében, hogy felvételük 
idején a tagállamokból érkező 
alkalmazottak besorolási fokozatát az 
illető fokozatban eltöltött átlagos időnek 
megfelelően állapítsák meg.

Indokolás

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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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98c. cikk
Amikor az EKSZ eléri teljes kapacitását, 
a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező személyzet AD 
besorolású tagjai az EKSZ teljes 
személyzetének legalább egyharmadát 
képviselik. Hasonlóképpen, az állandó 
európai uniós tisztviselők az EKSZ teljes 
AD besorolású személyzetének legalább 
60%-át képviselik.

Indokolás

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi 
határozattal való egységesség biztosítása érdekében.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98d. cikk
Az EKSZ álláshelyeinek betöltéséről szóló, 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője/a Bizottság alelnöke által a 
2010/427/EU tanácsi határozat 6. 
cikkének (9) bekezdése értelmében a 
Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez 
benyújtandó jelentésnek tartalmaznia kell 
az összes alkalmazottat, ideiglenes vagy 
állandó státuszuk, nemzetiségük és 
nemük, AD/AST csoportjuk, valamint 
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előléptetési fokozatuk és beosztásuk 
lebontásában. A 2010/427/EU tanácsi 
határozatban célként megjelölt 60%-os 
minimumaránytól és földrajzi 
reprezentativitástól való eltérést egy éven 
belül korrigálni kell, szükség esetén 
kiegészítő intézkedések segítségével.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98e. cikk
A személyzeti szabályzat 4. cikkében, 7. 
cikkének (1) bekezdésében, 27. cikkének 
második bekezdésében, valamint 29. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
foglalt rendelkezések ellenére 2020. 
december 31-ig a betöltetlen álláshelyekre 
a Kinnock-féle referenciaérték1 szerint 
meghatározott indikatív felvételi 
célszámoknak megfelelően az
alulképviselt tagállamokból származókat 
nevezik ki. A kinevezések az AD 
besorolású csoport valamennyi fokozatába 
külső és belső versenyvizsgákat követően, 
a minősítések és az e személyzeti 
szabályzatok III. mellékletében 
meghatározottaknak megfelelően 
szervezett tesztek alapján történnek.
____________
1 Az egyes tagállamokra vonatkozó, 
megfelelő indikatív felvételi célszámok, 
melyek az alábbi három kritérium relatív 
értékének átlagát mutatják (százalékos 
értékben kifejezve): (1) lakosok száma, (2) 
európai parlamenti képviselői helyek 
száma és (3) szavazati súly a Tanácsban 
(C(2003)0436).
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Indokolás

Amint azt az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének 
meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. július 8-i 
európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás (7) bekezdése is kimondja, a földrajzi 
egyenlőtlenségek orvoslására a 401/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel bevezetetthez 
hasonló rendszernek kell működnie.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 bekezdés
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 99 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99a. cikk
Feladataik megkezdése előtt, illetve adott 
esetben ez után, az EKSZ összes AD 
besorolású alkalmazottját azonos 
képzésben kell részesíteni. Ennek 
érdekében létre kell hozni az Európai 
Diplomáciai Akadémiát. Az Akadémia 
szorosan együttműködik a tagállamok 
megfelelő szerveivel és az Európai 
Biztonsági és Védelmi Főiskolával, amely 
átmeneti időszakot követően az 
Akadémiába olvad. Az Akadémián folyó 
képzésnek egységes és harmonizált 
tanterven kell alapulnia, amely az 
Európai Unió történetével és működésével 
kapcsolatos ismeretek mellett adott 
esetben a konzuli és követségi 
eljárásokkal, diplomáciával, 
konfliktushelyzetekben folytatott 
közvetítéssel és nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozó képzést is magában foglal. Az 
Akadémia emellett a KBVP-missziók 
résztvevőinek képzésével is foglalkozik, és 
adott esetben az Európai Unió vagy a 
tagállamok egyéb alkalmazottai számára 
is nyitva áll.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 5 bekezdés – b pont 
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból kirendelt, az EKSZ állandó 
álláshelyeinek ideiglenes feltöltésére 
szerződtetett személyzet.”

„e) a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező, az EKSZ állandó 
álláshelyeinek ideiglenes feltöltésére 
szerződtetett személyzet.”

Indokolás

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és a Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeit módosító rendelet terminológiájának konzisztensnek 
kell lennie az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról 
szóló tanácsi határozatéval. Különösen a „kirendelt” kifejezés csak a tanácsi határozat (12) 
preambulumbekezdésében és 6. cikke (3) bekezdésében említett, „különleges szaktudással 
rendelkező kirendelt nemzeti szakértő” összefüggésben használandó. Ezek számát korlátozni 
kell és nem számítandók bele abba a tagállamokból érkező egyharmadnyi személyzetbe, 
melyet az EKSZ teljes kapacitásának elérésekor képvisel majd a tagállamokból érkező 
személyzet.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 6 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
3 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3a. cikk első bekezdése az alábbi 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az Uniós küldöttségekben a teljes 
munkaidős vagy részmunkaidős feladatok 
ellátásra szerződtetett személyzet 
ideiglenesen beosztható az intézmény 
székhelyére a személyzeti szabályzat X. 
mellékletének 2. és 3. cikkében 
meghatározott mobilitási eljárásban.”
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Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. A lojalitás és az eredményes irányítás elveinek 
ellentmond, hogy szerződéses személyzetet osszanak be az EKSZ székhelyére, ahová azért 
vették fel őket, hogy küldöttségekben dolgozzanak. Ez a szerződéses személyzet 
alkalmazásának lehetőségét kiszélesíti, ami nem egyeztethető össze az Európai Unió 
közszolgálatának független voltával.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 7 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
3 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 3b. cikkben a második bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A 3a. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti eseteket kivéve a 
szerződéses személyzet alkalmazása 
kisegítő feladatok ellátása céljából kizárt 
azokban az esetekben, amelyekben a 3a. 
cikk alkalmazandó.”

Indokolás

A JURI bizottság előadójával egyetértésben. A lojalitás és az eredményes irányítás elveinek 
ellentmond, hogy szerződéses személyzetet osszanak be az EKSZ székhelyére, ahová azért 
vették fel őket, hogy küldöttségekben dolgozzanak. Ez a szerződéses személyzet 
alkalmazásának lehetőségét kiszélesíti, ami nem egyeztethető össze az Európai Unió 
közszolgálatának független voltával.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 10 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyzeti szabályzat 98. cikke (1) 
bekezdésében meghatározott eljárás során 
kiválasztott, a tagállamok diplomáciai 

(1) A személyzeti szabályzat 98. cikke (1) 
bekezdésében meghatározott eljárás során 
kiválasztott, a tagállamok diplomáciai 
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szolgálataiból származó, és az érintett 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzettel a 2. cikk e) pontja 
szerint ideiglenes alkalmazotti szerződést 
kell kötni.

szolgálataiból származó személyzettel a 2. 
cikk e) pontja szerint ideiglenes 
alkalmazotti szerződést kell kötni. A 
tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező kiválasztott 
jelentkezők besorolási fokozataként azt a 
fokozatot kell megállapítani, amelyre a 
nemzeti diplomáciai szolgálatnál szerzett 
munkaviszony és előléptetések száma 
alapján jogosultak, az EU tisztviselőire 
alkalmazandó előléptetési rendszer 
alapján.

Indokolás

A személyzeti szabályzatot és az alkalmazási feltételeket módosító rendelet terminológiájának 
összhangban kell állnia az EKSz létrehozásáról szóló tanácsi határozat terminológiájával. A 
„kirendelt” kifejezést csak a specializált kirendelt nemzeti szakértőkre szabad alkalmazni. Az 
EKSz összes alkalmazottja számára származási helyétől függetlenül lehetővé kell tenni, hogy 
ugyanolyan karrierre pályázhassanak.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
50 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50ba. cikk
2012-től a főképviselő mint az EKSZ 
kinevező hatósága, éves jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az EKSZ-nél levő álláshelyek 
betöltöttségéről, az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezeti felépítésének és 
működési rendjének meghatározásáról 
szóló, …-i …/…/EU tanácsi határozat 6. 
cikkének (9) bekezdésében az EKSZ 
személyzetének összetétele tekintetében 
meghatározott követelmény teljesítésének 
szintjéről, valamint a személyzet 
állampolgárság és nemek szerinti 
megoszlásáról AD/AST besorolási 
csoport, betöltött fokozat és beosztás 
szerinti bontásban.
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Indokolás

A Parlamentet és a Tanácsot mint a személyzeti szabályzat és az alkalmazási feltételek az 
EKSZ felállítása kapcsán szükséges módosításainak társjogalkotóit tájékoztatni kell az ilyen 
módosítások végrehajtásáról és hatékonyságáról, különös tekintettel a tanácsi határozatban 
szereplő számbeli küszöböknek való megfelelésre és a megfelelő földrajzi kiegyenlítettség és a 
nemek közötti egyensúly célkitűzésére az EKSZ személyzetén belül.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 10 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 b b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50bb. cikk
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
EKSZ minden alkalmazottja egyenlő 
bánásmódban részesüljön – különösen 
ami az EKSZ összes álláshelyének az 
azonos feltételek melletti betöltésével 
kapcsolatos jogosultságukat illeti – attól 
függetlenül, hogy az Európai Unió 
adminisztrációjából vagy a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataitól 
érkeztek-e, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője/a 
Bizottság alelnöke kinevező hatóságként 
ekvivalenciatáblázatot készít az EU 
adminisztratív besorolási fokozatai 
(különösen az AD fokozatok) és a 
diplomáciai rangfokozatok között annak 
biztosítása érdekében, hogy felvételük 
idején a tagállamokból érkező
alkalmazottak besorolási fokozatát az 
illető fokozatban eltöltött átlagos időnek 
megfelelően állapítsák meg.

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
50 b c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50bc. cikk
A személyzeti szabályzat 4. cikkében, 7. 
cikkének (1) bekezdésében, 27. cikkének 
második bekezdésében, valamint 29. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
foglalt rendelkezések ellenére 2020. 
december 31-ig a betöltetlen álláshelyekre 
a Kinnock-féle referenciaérték1 szerint 
meghatározott indikatív felvételi 
célszámoknak megfelelően az 
alulképviselt tagállamokból származókat 
nevezik ki. A kinevezések az AD 
besorolású csoport valamennyi fokozatába 
külső és belső versenyvizsgákat követően, 
a minősítések és a személyzeti 
szabályzatok III. mellékletében 
meghatározottaknak megfelelően 
szervezett tesztek alapján történnek.
_________________
1 Az egyes tagállamokra vonatkozó, 
megfelelő indikatív felvételi célszámok, 
melyek az alábbi három kritérium relatív 
értékének átlagát mutatják (százalékos 
értékben kifejezve): (1) lakosok száma, (2) 
európai parlamenti képviselői helyek 
száma és (3) szavazati súly a Tanácsban 
(C(2003)0436).

Indokolás

Amint azt az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének 
meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. július 8-i 
európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás (7) bekezdése is kimondja, a földrajzi 
egyenlőtlenségek orvoslására a 401/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel bevezetetthez 
hasonló rendszernek kell működnie.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 10 bekezdés
Egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek
50 b d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50bd. cikk
(1) A tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező személyzet számára 
lehetővé kell tenni, hogy a származás 
szerinti nemzeti diplomáciai intézményeik 
üres álláshelyeire ezen intézmények belső 
jelöltjeivel egyenlő esélyekkel 
pályázhassanak.
(2) Amennyiben az ideiglenes EKSZ-
alkalmazottak származási országának 
nemzeti diplomáciai szolgálata éves 
értékelő jelentést vagy értékelést kíván 
meg belső és emberierőforrás-szervezési 
célból, a főképviselő és a származási 
ország megfelelő nemzeti diplomáciai 
szolgálata megegyezik a főképviselő által 
az ilyen nemzeti diplomáciai 
szolgálatoktól érkező EKSZ-személyzetről 
készített értékelő jelentés vagy értékelés 
automatikus elismerésének módjáról és 
érvényességéről.
(3) A tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataitól érkező EKSZ-személyzetről 
a származási ország nemzeti diplomáciai 
szolgálatai semmilyen körülmények között 
nem készíthetnek éves értékelő jelentést 
vagy értékelést.

Indokolás

A nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkező és az EKSZ-nél dolgozó személyzetnek a 
származási ország nemzeti diplomáciai szolgálatánál dolgozó személyzettel azonos 
karrierlehetőségeket kell biztosítani. Az EKSZ függetlenségének biztosítása érdekében a 
nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkező és az EKSZ-nél dolgozó személyzet nem tartozhat 
felelősséggel éves értékelés vagy értékelő jelentés formájában a származási ország nemzeti 
diplomáciai szolgálata humánerőforrás-részlegének. Az EKSZ személyzetének értékelése –



PE445.792v03-00 28/29 AD\833307HU.doc

HU

származási országuktól függetlenül – az alelnök/főképviselő kizárólagos felelőssége.
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