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BEKNOPTE MOTIVERING

De amendementen in dit advies liggen in de lijn van de wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 8 juli 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de 
inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden en bevestigen het in dit 
besluit vastgesteld algemeen rechtskader voor een coherente, efficiënte, onafhankelijke en 
waarachtige Europese dienst voor extern optreden die volledig in overeenstemming met de 
communautaire methode is vastgesteld en opgezet. Met de amendementen in dit advies worden 
drie belangrijke doelstellingen nagestreefd: (i) totstandbrenging van een operationeel kader 
waarmee kan worden ingestaan voor de volledige onafhankelijkheid en loyaliteit van de EDEO-
personeelsleden bij het vervullen van hun taken, met name waar het gaat om van nationale 
diplomatieke diensten afkomstige personeelsleden, daar het niet de bedoeling is dat zij met "twee 
petten" op gaan functioneren, i.e. verantwoording afleggen aan zowel de hoge 
vertegenwoordiger als aan de hiërarchie van hun nationale diplomatieke dienst; zij moeten 
daarentegen uitsluitend functioneren onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de hoge 
vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van het tot aanstelling bevoegde gezag; (ii) de hoge 
vertegenwoordiger - die overeenkomstig artikel 6, lid 12, van het besluit van de Raad tot 
vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden 
verantwoordelijk is voor het vaststellen van passende maatregelen voor een adequate 
gezamenlijke opleiding, waarbij met name wordt uitgegaan van bestaande nationale en EU-
praktijken en -structuren binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit - voorstellen 
doen voor een uitermate hoogwaardig systeem van beroepsopleiding en bijscholing ten einde een 
echte esprit de corps onder het personeel van de EDEO tot stand te brengen waarin de 
noordelijke, oostelijke en zuidelijke universitaire en onderzoeksdimensie van de EU tot uiting 
komt; en (iii) een passend geografisch en genderevenwicht in de samenstelling van het EDEO-
personeel waarborgen. Derhalve onderstrepen de amendementen in dit advies opnieuw de 
essentiële elementen van het EDEO-besluit, zoals de fundamentele noodzaak van gelijke 
behandeling en gelijke loopbaanperspectieven voor al het EDEO-personeel of de noodzaak zo 
spoedig mogelijk de mogelijkheid te creëren voor ambtenaren van andere EU-instellingen dan 
Raad en Commissie, met name ambtenaren van het Europees Parlement, om op vacante posten 
bij de EDEO te solliciteren. Tegelijkertijd worden met deze amendementen specifieke aspecten 
in zowel de wetgevingsresolutie bij het EDEO-besluit als het besluit zelf nader omschreven. In 
paragraaf 7 van voornoemde resolutie wordt in dit verband gesteld dat “de aanvullende speciale 
maatregelen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 6, van het besluit van de Raad, voor het versterken 
van het geografische en genderevenwicht wat het geografische evenwicht betreft maatregelen 
moeten omvatten zoals opgenomen in Verordening (EG, Euratom) nr. 401/2004 van de Raad”; er 
wordt expliciet bepaald dat de hoge vertegenwoordiger, indien de onderdanen van een of meer 
lidstaten in de EDEO zijn ondervertegenwoordigd, gebruik mag maken van de Kinnock-
referentiewaarde als vastgelegd voor de uitbreiding van 2004 en tijdelijke bijzondere 
maatregelen mag vaststellen - inclusief de organisatie van interne en externe vergelijkende 
onderzoeken uitsluitend voor onderdanen van lidstaten die ondervertegenwoordigd zijn - die 
afwijken van het statuut van de ambtenaren en bedoeld zijn om een adequaat geografisch 
evenwicht te herstellen. Daar het EDEO-personeel onder het statuut valt, als het om EU-
ambtenaren gaat, en onder de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden 
(RAP), als het gaat om van nationale diplomatieke diensten afkomstige personeelsleden, 
tijdelijke personeelsleden en arbeidscontractanten, is het noodzakelijk hetzelfde amendement, zo 
nodig, twee maal in te dienen, een maal om ervoor te zorgen dat het naar behoren in het statuut 
wordt vastgelegd, wanneer het van toepassing is op de EU-ambtenaren, en een maal om ervoor te 
zorgen dat het naar behoren wordt vastgelegd in de RAP, wanneer het van toepassing is op van 
nationale diplomatieke diensten afkomstige personeelsleden, tijdelijke personeelsleden en 
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arbeidscontractanten.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Volgens artikel 27 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt de 
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid bijgestaan door 
een Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO). Deze dienst zal samenwerken met 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
en wordt samengesteld uit ambtenaren uit 
de bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
uit door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden.

(1) Volgens artikel 27, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt de hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
bijgestaan door een Europese dienst voor 
extern optreden (EDEO). Deze dienst zal 
samenwerken met de diplomatieke 
diensten van de lidstaten en wordt 
samengesteld uit ambtenaren uit de 
bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
van de nationale diplomatieke diensten 
afkomstige personeelsleden.

Motivering

De terminologie in de Verordening tot wijziging van het statuut en de RAP dient overeen te 
komen met die in het besluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de 
Europese dienst voor extern optreden. Met name het woord “gedetacheerde” dient uitsluitend te 
worden gebruikt in de context van “gespecialiseerde gedetacheerde nationale deskundigen” die 
in overweging 12 en artikel 6, lid 3, van het besluit worden genoemd. Hun aantal moet beperkt 
zijn en zij zullen niet meetellen in het derde deel van het personeel dat uit nationale 
personeelsleden moet bestaan, zodra het EDEO op volle sterkte is.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De EDEO maakt deel uit van het 
open, doeltreffend en onafhankelijk 
Europees ambtenarenapparaat van de 
Unie, als bedoeld in artikel 298 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
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Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Om te onderstrepen dat de EDEO 
onderdeel is van een onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Zodra de EDEO op volle sterkte is, 
moet overeenkomstig artikel 6, lid 9, van 
Besluit van de Raad 2010/427/EU van 26 
juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden1 ten minste 
60% van het EDEO-personeel op AD-
niveau bestaan uit vaste ambtenaren van 
de Unie en dit moet voor alle rangen 
binnen de EDEO-hiërarchie gelden.
___________________
1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het concept van een Europees 
ambtenarenapparaat moet gebaseerd zijn 
op het fundamentele beginsel van een 
passend geografisch en genderevenwicht 
bij het personeel. De aanwerving voor 
posten bij de EDEO stoelt weliswaar op 
verdienste, doch daarnaast dienen de 
onderdanen van alle lidstaten op alle 
niveaus adequaat vertegenwoordigd te 
zijn. Voorts moet op alle niveaus een 
passend evenwicht tussen mannen en 
vrouwen worden gewaarborgd. Bij 
toekomstige door de EDEO te organiseren 
vergelijkende onderzoeken voor de 
bekleding van ambten bij de EDEO, 
krijgen kandidaten op de EPSO-
reservelijsten voor posten bij de EDEO bij 



PE445.792v03-00 6/27 AD\833307NL.doc

NL

het vervullen van vacatures voorrang. 

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het een voorwaarde voor het concept van een Europese administratie 
is dat de Europese dienst voor extern optreden daadwerkelijk representatief is voor alle lidstaten 
en burgers van de Europese Unie en bijgevolg gekenmerkt wordt door een adequate 
geografische representativiteit en een adequaat evenwicht tussen mannen en vrouwen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Volgens paragraaf 7 van de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 8 juli 2010 over het 
voorstel voor een besluit van de Raad tot 
vaststelling van de inrichting en werking 
van de Europese dienst voor extern 
optreden moeten de aanvullende speciale 
maatregelen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 
6, van het besluit van de Raad, voor het 
versterken van het geografische, 
institutionele en genderevenwicht wat het 
geografische evenwicht betreft 
maatregelen omvatten zoals opgenomen 
in Verordening (EG, Euratom) nr. 
401/2004 van de Raad;

Motivering

Zoals in paragraaf 7 van de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 
over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden wordt vermeld dient duidelijk te worden gesteld dat het 
voor een Europees ambtenarenapparaat en daarmede ook voor de EDEO een eerste vereiste is 
dat alle lidstaten van de Unie alsook de burgers van de Unie naar behoren zijn 
vertegenwoordigd middels een adequaat geografisch en genderevenwicht.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) Gelet op het feit dat bepaalde 
lidstaten op het directoraat-generaal 
buitenlandse betrekkingen van de 
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Commissie thans ondervertegenwoordigd 
zijn en het gevaar bestaat dat dit voor de 
EDEO eveneens het geval zal zijn, moeten 
tijdelijke maatregelen worden vastgesteld 
en ten minste tot en met 31 december 
2020 van kracht blijven.

Motivering

De Europese dienst voor extern optreden moet daadwerkelijk alle lidstaten en burgers van de 
Europese Unie vertegenwoordigen en moet bijgevolg gekenmerkt worden door een correcte 
geografische representativiteit en een gepast evenwicht tussen mannen en vrouwen. De huidige 
ondervertegenwoordiging van een aantal lidstaten op het directoraat-generaal buitenlandse 
betrekkingen van de Europese Commissie rechtvaardigen de vaststelling van 
langetermijnmaatregelen om ervoor te zorgen dat dit gebrek aan evenwicht zich niet ook bij de 
EDEO zal gaan voordoen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) De personeelsleden van de 
EDEO houden bij het uitoefenen van hun 
werkzaamheden en bij het bepalen van 
hun gedrag uitsluitend de belangen van 
de Unie voor ogen. Zij vragen noch 
aanvaarden instructies van enige 
regering, autoriteit, organisatie of 
persoon buiten de EDEO dan wel van 
enige andere instantie of persoon dan de 
hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
Zij mogen generlei betalingen 
aanvaarden van enige bron buiten de 
EDEO.

Motivering

Met het oog op coherentie met het besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en 
werking van de Europese dienst voor extern optreden en om opnieuw te onderstrepen dat de 
personeelsleden van de EDEO ongeacht of zij afkomstig zijn van het ambtenarenapparaat van de 
Europese Unie of van de nationale diplomatieke diensten van de lidstaten, uitsluitend 
verantwoording verschuldigd zijn aan de hoge vertegenwoordiger.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Alle personeelsleden van de EDEO 
die vallen onder het statuut en de regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden, moeten dezelfde rechten 
en plichten hebben, ongeacht of zij 
ambtenaar van de Europese Unie zijn dan 
wel tijdelijk ambtenaar, afkomstig van de 
diplomatieke diensten van de lidstaten, en 
moeten gelijk worden behandeld en met 
name tegen gelijke voorwaarden in 
aanmerking kunnen komen voor de 
bekleding van alle ambten binnen de 
EDEO. Bij de toewijzing van taken op alle 
door de EDEO bestreken activiteits- en 
beleidsterreinen mag geen onderscheid 
worden gemaakt tussen van nationale 
diplomatieke diensten afkomstige 
tijdelijke ambtenaren en ambtenaren van 
de Europese Unie.

Motivering

Gelijke rechten en plichten zijn van cruciaal belang voor een coherente en onafhankelijke
EDEO.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om twijfel te voorkomen moet worden 
bevestigd dat ambtenaren en tijdelijke 
personeelsleden die werken bij een 
organisatieonderdeel dat wordt 
overgeheveld van het secretariaat-generaal 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO, overeenkomstig het besluit van de 
Raad overeenkomstig artikel 27, lid 3, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
met hun functie meegaan naar de EDEO. 
Dit moet ook gelden voor de 

(5) Om twijfel te voorkomen moet worden 
bevestigd dat ambtenaren en tijdelijke 
personeelsleden die werken bij een 
organisatieonderdeel dat wordt 
overgeheveld van het secretariaat-generaal 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO, overeenkomstig het besluit van de 
Raad overeenkomstig artikel 27, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
met hun functie meegaan naar de EDEO. 
Dit moet ook gelden voor de 
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arbeidscontractanten en lokale 
personeelsleden van dergelijke 
organisatieonderdelen. Specifieke 
maatregelen moeten worden genomen om 
ervoor te zorgen dat de personeelsleden 
die te maken krijgen met deze 
overheveling passende 
loopbaanbegeleiding en hulp krijgen.

arbeidscontractanten en lokale 
personeelsleden van dergelijke 
organisatieonderdelen.

Motivering

Het is aan de HV/VV om passende maatregelen vast te stellen voor een adequate gezamenlijke 
opleiding voor het EDEO-personeel overeenkomstig artikel 6, lid 12, van het besluit van de 
Raad. Een specifieke overweging over zulke belangrijke zaken is dan ook op zijn plaats.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er dient te worden gezorgd voor 
een adequate gezamenlijke Europese 
bijscholing en opleiding voor het EDEO-
personeel met het oog op het creëren van 
een gevoel van saamhorigheid en 
gezamenlijke loyaliteit (esprit de corps) 
waarbij met name wordt uitgegaan van 
bestaande EU-praktijken en -structuren. 
In samenwerking met de Commissie, met 
name haar vicevoorzitter voor 
interinstitutionele betrekkingen en 
administratie, en in overleg met het 
Europees Parlement stelt de hoge 
vertegenwoordiger daartoe  passende 
maatregelen vast binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van Besluit …/… van de 
Raad van … tot vaststelling van de 
inrichting en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden. Met het oog 
daarop zullen Europese universitaire 
kenniscentra met een lange traditie van 
dienstverlening aan de instellingen van de 
Unie en een gevestigde reputatie op het 
gebied van onderricht, onderzoek en 
analyse van Uniewetgeving en -beleid, 
zoals het Europa-College in Brugge en 
Natolin en het Europees Universitair 
Instituut in Florence, in overleg met de 



PE445.792v03-00 10/27 AD\833307NL.doc

NL

EDEO een opleidingsstelsel voor het 
EDEO-personeel uitwerken. Voorts 
kunnen zij op basis van door de EDEO 
vastgestelde doelstellingen het bestaande 
potentieel aan knowhow van de 
diplomatenopleidingen in de lidstaten 
benutten. Zodra voldoende ervaring is 
opgedaan, zou een en ander in een tweede 
fase tot de oprichting van een Europese 
diplomatieke academie moeten leiden.

Motivering

Met een opleidingsstelsel dat is gebaseerd op Europese kenniscentra zoals het Europa-College 
in Brugge en Natolin, en het Europees Universitair Instituut in Florence, alsook op de 
diplomatenopleidingen van de lidstaten zou de noordelijke (Brugge), oostelijke (Natolin) en 
zuidelijke (Florence) universitaire en onderzoeksdimensie van de EU kunnen worden versterkt 
en de waardevolle hulpbronnen die de opleidingscentra van de nationale diplomatieke diensten 
te bieden hebben, op gecoördineerde en gestroomlijnde wijze benut kunnen blijven.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
van de dienst en in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
van de dienst en in naar behoren
gemotiveerde uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gezien de belangrijke rol van het 
Europees Parlement en zijn 
bevoegdheden voor wat betreft de 
vaststelling van de doelstellingen en 
fundamentele keuzen van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid alsook de fundamentele 
rol van het Parlement als 
begrotingsautoriteit en zijn rol voor wat 
betreft de democratische controle, is het 
van belang dat ambtenaren van het 
Europees Parlement zo spoedig mogelijk 
op posten bij de EDEO kunnen 
solliciteren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De EDEO kan in specifieke 
gevallen de hulp inroepen van een beperkt 
aantal hooggespecialiseerde 
gedetacheerde nationale deskundigen 
(GND's), die gedetacheerd worden om op 
basis van een gedetailleerde 
taakomschrijving specifieke taken te 
verrichten, die onder het gezag van de 
hoge vertegenwoordiger staan en wier 
detachering niet meetelt in het derde deel 
van het personeel dat uit nationale 
personeelsleden moet bestaan, zodra de 
EDEO op volle sterkte zal zijn.

Motivering

Met het oog op coherentie met het besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en 
werking van de Europese dienst voor extern optreden. Het is van essentieel belang de positie van 
GND's in de EDEO in de op het personeel van toepassing zijnde wetgeving te verduidelijken.



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

NL

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 95 –lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen uitgeoefend door een lijst 
van personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden. 
Dit is van overeenkomstige toepassing 
voor overplaatsingen in het belang van de 
dienst.

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen uitgeoefend volgens een 
grondige selectieprocedure op basis van 
verdienste en met inachtneming van een 
adequaat geografisch, institutioneel en 
genderevenwicht, door een lijst van 
personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden.

Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Verduidelijking van de procedure en van 
het feit dat de tweede zin niet van toepassing is op alle overplaatsingen in het belang van de 
dienst, maar alleen op die van hoofden van delegaties.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 96 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EDEO-ambtenaar die in het kader 
van zijn functie taken uitvoert voor de 
Commissie, vraagt of aanvaardt met 
betrekking tot die taken instructies van de 
Commissie.

Op gebieden waarop de Commissie haar 
bij de Verdragen verleende bevoegdheden 
uitoefent, kan de Commissie, 
overeenkomstig artikel 221, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, ook instructies aan de 
delegaties verstrekken, die onder de 
algemene verantwoordelijkheid van het 
delegatiehoofd worden uitgevoerd. De 
Commissie en de EDEO zullen in overleg 
een praktische regeling voor de instructies 
van de Commissie aan de delegaties 
uitwerken. Hierin moet met name worden 
bepaald dat wanneer de Commissie 
instructies aan de delegaties toezendt, zij 
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tegelijkertijd een afschrift hiervan 
toezendt aan het hoofd van de delegatie en 
aan de centrale administratie van de 
EDEO.

Motivering

Met het oog op coherentie met het besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en 
werking van de Europese dienst voor extern optreden.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 96 –alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wijze waarop dit artikel ten uitvoer 
wordt gelegd, wordt door de Commissie en 
de EDEO in overleg bepaald.

schrappen

Motivering

Logisch gevolg van amendement 15.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, en onverminderd de artikelen 4 en 29 
kan het tot aanstelling bevoegde gezag van 
de betrokken instellingen in uitzonderlijke 
gevallen, in onderlinge overeenstemming, 
uitsluitend in het belang van de dienst en 
nadat de betrokken ambtenaar is gehoord, 
deze overplaatsen van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
vacature wordt gepubliceerd. Op 
vergelijkbare wijze kan ook een ambtenaar 
van de EDEO worden overgeplaatst naar 
de Raad of de Commissie.

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, onverminderd de artikelen 4 en 29 en
voor een periode van een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening
kan het tot aanstelling bevoegde gezag van 
de betrokken instellingen in uitzonderlijke 
gevallen, in onderlinge overeenstemming, 
uitsluitend in het belang van de dienst en 
nadat de betrokken ambtenaar is gehoord, 
deze op basis van een naar behoren 
gemotiveerd besluit overplaatsen van de 
Raad of de Commissie naar de EDEO 
zonder dat de vacature wordt gepubliceerd. 
Op vergelijkbare wijze kan ook een 
ambtenaar van de EDEO worden 
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overgeplaatst naar de Raad of de 
Commissie.

Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Deze afwijking is alleen nodig in de 
opstartperiode; zij moet daarom beperkt zijn in de tijd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 –lid 1– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde 
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de EDEO de sollicitaties van ambtenaren 
van de Raad, de Commissie en de EDEO, 
van tijdelijke personeelsleden die vallen 
onder artikel 2, punt e), van de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden en van personeelsleden 
van nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten zonder voorrang te geven aan een 
bepaalde groep. 

1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de EDEO de sollicitaties van ambtenaren 
van de Raad, de Commissie en de EDEO, 
van tijdelijke personeelsleden die vallen 
onder artikel 2, punt e), van de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden en van personeelsleden 
van nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten zonder voorrang te geven aan een 
bepaalde groep. Overeenkomstig artikel 27 
van het statuut en artikel 12, lid 1, alinea 
1, van de regeling die van toepassing is op 
de andere personeelsleden dient de 
aanwerving erop gericht te zĳn de 
instelling de medewerking te verzekeren 
van ambtenaren die uit een oogpunt van 
bekwaamheid, prestatievermogen en 
onkreukbaarheid aan de hoogste eisen 
voldoen en die uit de onderdanen van de
lidstaten zĳn aangeworven met 
inachtneming van een zo breed mogelĳke 
aardrĳkskundige spreiding alsook met 
inachtneming van het institutioneel en 
genderevenwicht. Deze verplichting geldt 
voor de EDEO als geheel en voor de 
verschillende onderdelen van haar 
personeelsbestand, met inbegrip van de 
tijdelijke functionarissen als bedoeld in 
artikel 2, onder e), van de regeling die van 
toepassing is op de andere 
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personeelsleden. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 –lid 1– alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 juli 2013, geldt dit ook 
voor sollicitaties van ambtenaren van de 
andere instellingen zonder voorrang te 
geven aan een bepaalde groep.

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 januari 2012, geldt dit 
ook voor sollicitaties van ambtenaren van 
de andere instellingen die onder hetzelfde 
statuut en dezelfde RAP als de EDEO 
vallen tegen gelijke voorwaarden, zonder 
voorrang te geven aan een bepaalde groep.

Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Na Lissabon omvat de lijst van 
instellingen (art. 13 VEU) ook de ECB, die evenwel haar eigen statuut heeft (weliswaar 
gebaseerd op het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, maar vaak met 
andere voorwaarden) en een ander eenvoudiger systeem voor aanwerving en contracten heeft. 
Vermeld dient te worden dat alleen ambtenaren die onder hetzelfde statuut vallen onder dezelfde 
voorwaarden op een post bij de EDEO kunnen solliciteren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 –lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de behandeling van sollicitaties 
neemt het tot aanstelling bevoegde gezag 
de doelstelling van een passend 
geografisch, institutioneel en 
genderevenwicht in acht. Gezien de 
uitzonderlijke aard van de situatie en de 
verwachte toekomstige algemene 
behoeften worden t/m 31 december 2020 
vergelijkende onderzoeken gehouden voor 
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de aanwerving van ambtenaren uit 
ondervertegenwoordigde lidstaten ten 
einde ervoor te zorgen dat de in artikel 27 
van dit statuut genoemde beginselen, 
inclusief een zo breed mogelijke 
aardrijkskundige spreiding, worden 
nageleefd. 
Bij de behandeling van de sollicitaties 
neemt het tot aanstelling bevoegde gezag, 
in overeenstemming met artikel 6, lid 9, 
van Besluit 2010/427/EU van de Raad, 
altijd het beginsel in acht dat ten minste 
60% van het EDEO-personeel op AD-
niveau moet bestaan uit vaste ambtenaren 
van de Unie en dat dit voor alle rangen 
binnen de EDEO-hiërarchie moet gelden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 bis
Een raadgevend comité aanstellingen 
(RCA) dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie, het 
secretariaat-generaal van de Raad en het 
Europees Parlement, adviseert de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie over 
aanwervingsaangelegenheden bij de 
EDEO. Het RCA houdt toezicht op de 
selectieprocedures op alle niveaus in de 
EDEO en op de ontwikkeling van het 
EDEO-personeelsbestand, met name wat 
de doelstelling van een passend 
geografisch en genderevenwicht betreft.

Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Een transparante en objectieve procedure 
moet voor aanwerving bij het EDEO van toepassing zijn, waarbij bestaande praktijken moeten 
worden gevolgd, met de nodige wijzigingen.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 ter
Om ervoor te zorgen dat alle 
personeelsleden van de EDEO gelijk 
worden behandeld, ongeacht of zij 
afkomstig zijn van het 
ambtenarenapparaat van de Europese 
Unie of van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten, met name wat 
de vereiste betreft dat zij op gelijke wijze 
in aanmerking komen voor de bekleding 
van alle ambten en de verrichting van alle 
taken binnen de EDEO tegen gelijke 
voorwaarden, stelt de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie in zijn 
hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd 
gezag een equivalentietabel op van de 
administratieve rangen van de EU, met 
name in functiegroep AD, en de 
diplomatieke anciënniteitsrangen, om 
ervoor te zorgen dat personeel dat 
afkomstig is van de lidstaten bij zijn 
aanwerving zo wordt ingeschaald dat 
rekening wordt gehouden met de 
gemiddelde anciënniteit voor de rang in 
kwestie.

Motivering

Met het nieuwe stelsel van rangen voor AD's duurt het 9 tot 12 jaar voor een ambtenaar AD 8 is. 
In de rangschikking op de diplomatieke lijst die de Commissie gebruikt, komt AD 8 overeen met 
de diplomatieke titel van eerste secretaris. Vaak zijn in de nationale diplomatieke diensten maar 
3 tot 5 jaar ervaring nodig om in deze rang te komen. Hetzelfde tijdsverschil bestaat ook in 
hogere rangen, met een veel trager loopbaanverloop voor AD's dan voor nationale diplomaten. 
Met een nieuwe tabel op basis van een vergelijkende analyse van de anciënniteit kan voor 
volledige gelijkheid en gelijke loopbaanvooruitzichten en verantwoordelijkheden voor al het 
EDEO-personeel worden gezorgd.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 quater
Zodra de EDEO op volle sterkte is, moet 
ten minste een derde deel van het EDEO-
personeel op AD-niveau bestaan uit van 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
afkomstige personeelsleden. Evenzo moet 
ten minste 60% van het EDEO-personeel 
op AD-niveau bestaan uit vaste EU-
ambtenaren.

Motivering

Met het oog op coherentie met het besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en 
werking van de Europese dienst voor extern optreden.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 quinquies
Het jaarlijkse verslag over de bezetting 
van de ambten bij de EDEO, dat 
overeenkomstig artikel 6, lid 9, van 
Besluit 2010/427/EU van de Raad door de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie bij het 
Europees Parlement en Raad moet 
worden ingediend, bevat een uitsplitsing 
van alle personeelsleden naar tijdelijke of 
vaste status, nationaliteit en gender, 
functiegroepen AD/AST, rangen en 
ambten. Alle afwijkingen van de bij 
Besluit 2010/427/EU van de Raad 
vastgestelde doelstelling van een 
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minimumdrempel van 60% en 
geografisch en genderevenwicht moeten 
binnen een jaar worden gecorrigeerd, 
inclusief via de toepassing van 
aanvullende maatregelen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 sexies
Onverminderd het bepaalde in artikel 4, 
leden 2 en 3, artikel 7, lid 1, artikel 27, 
tweede alinea, en artikel 29, lid 1, onder 
a), b) en c), van het statuut, wordt tot en 
met 31 december 2020 in vacatures 
voorzien overeenkomstig de indicatieve 
aanwervingsdoelstellingen zoals 
vastgesteld bij de Kinnock-
referentiewaarde1 door de aanstelling van 
onderdanen van ondervertegenwoordigde 
lidstaten. In alle rangen van de AD-
functiegroep vindt aanstelling plaats na 
interne en externe vergelijkende 
onderzoeken op de grondslag van zowel 
schriftelijke bewijsstukken als examens 
die overeenkomstig Bijlage III bij het 
Statuut worden georganiseerd.
____________
1 Passende indicatieve aanwervingsdoelstellingen 
per lidstaat die het gemiddelde van de relatieve 
waarde van de drie criteria (uitgedrukt in 
percentage) uitmaken: (1) aantal inwoners, (2) 
aantal zetels in het Europees Parlement, en (3) 
stemmenweging in de Raad (C(2003)0436).

Motivering

Zoals in paragraaf 7 van de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 
over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden wordt gesteld, moet er een systeem zijn zoals 
opgenomen in Verordening (EG, Euratom) nr. 401/2004 van de Raad om geografische 
onevenwichtigheden te corrigeren.

Amendement 26
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 99 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 99 bis
Vóór hun indiensttreding, en indien nodig 
daarna, krijgen alle personeelsleden van 
de EDEO in functiegroep AD een 
gezamenlijke opleiding. Hiertoe wordt een 
Europese Diplomatieke Academie 
opgericht. De Academie werkt nauw 
samen met de terzake bevoegde organen 
in de lidstaten en met de Europese 
veiligheids- en defensieacademie, die na 
een overgangsperiode in de Academie 
wordt geïntegreerd. De opleiding aan de 
Academie is gebaseerd op uniform 
geharmoniseerde curricula en kan 
betrekking hebben op consulaire en 
gezantschapsprocedures, diplomatie, 
conflictbemiddeling en internationale 
betrekkingen, alsmede op de geschiedenis 
en de werking van de Europese Unie. De 
Academie leidt ook personeel voor GVDB-
missies op en is waar nodig ook 
toegankelijk voor ander personeel van de 
Europese Unie en de lidstaten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 5 – letter b 
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'(e) personeel dat vanuit de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten  
wordt aangesteld om tijdelijk een vast ambt 
bij de EDEO te vervullen."

'(e) personeel afkomstig van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten dat
wordt aangesteld om tijdelijk een vast ambt 
bij de EDEO te vervullen."

Motivering

De terminologie in de Verordening tot wijziging van het statuut en de RAP dient overeen te 
komen met die in het besluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de 
Europese dienst voor extern optreden. Met name het woord “gedetacheerde” dient uitsluitend te 
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worden gebruikt in de context van “gespecialiseerde gedetacheerde nationale deskundigen” die 
in overweging 12 en artikel 6, lid 3, van het besluit worden genoemd. Hun aantal moet beperkt 
zijn en zij zullen niet meetellen in het derde deel van het personeel dat uit nationale 
personeelsleden moet bestaan, zodra het EDEO op volle sterkte is.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aan artikel 3 bis, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

Schrappen

"Personeelsleden die voltijds of deeltijds 
zijn toegewezen aan een delegatie van de 
Unie kunnen tijdelijk worden toegewezen 
aan de plaats van vestiging van de 
instelling in het kader van de 
mobiliteitsprocedure zoals beschreven in 
de artikelen 2 en 3 van bijlage X bij het 
statuut."

Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Het strookt niet met de principes van 
loyaliteit en gezond management om arbeidscontractanten toe te wijzen aan de plaats van 
vestiging van de instelling, terwijl zij specifiek zijn aangeworven voor werk bij delegaties. Dit is 
een uitbreiding van de mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven die onverenigbaar is 
met de onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Artikel 3 ter, tweede alinea, wordt 
vervangen door:

Schrappen

"Behalve in de in artikel 3 bis, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen is het 
gebruik van arbeidscontractanten voor 
hulptaken niet toegestaan waar artikel 3 
bis van toepassing is."
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Motivering

In overleg met de rapporteur van de Commissie JURI. Het strookt niet met de principes van 
loyaliteit en gezond management om arbeidscontractanten toe te wijzen aan de plaats van 
vestiging van de instelling, terwijl zij specifiek zijn aangeworven voor werk bij delegaties. Dit is 
een uitbreiding van de mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven die onverenigbaar is 
met de onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Hoofdstuk 10 – artikel 50 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Personeelsleden van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten die 
zijn geselecteerd volgens de procedure van 
artikel 98, lid 1, van het statuut en die door 
hun nationale diplomatieke diensten 
worden gedetacheerd, worden aangesteld 
als tijdelijke personeelsleden als bedoeld in 
artikel 2, onder e).

1. Van de nationale diplomatieke diensten 
van de lidstaten afkomstige 
personeelsleden die zijn geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 98, lid 1, 
van het statuut, worden aangesteld als 
tijdelijke personeelsleden als bedoeld in 
artikel 2, onder e). De administratieve 
rang waarin de van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten 
afkomstige personeelsleden die zijn 
geselecteerd, worden ingedeeld, moet de 
rang zijn waarop zij overeenkomstig het 
bevorderingssysteem voor EU-
ambtenaren op grond van hun 
anciënniteit en aantal bevorderingen in 
hun nationale diplomatieke dienst van
herkomst recht hebben.

Motivering

De terminologie in de verordening tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere 
personeelsleden moet overeenkomen met die in het Raadsbesluit tot instelling van de EDEO. De 
term "gedetacheerd" mag alleen worden gebruikt voor gespecialiseerde gedetacheerde nationale 
deskundigen. Al het EDEO-personeel moet dezelfde loopbaanvooruitzichten hebben, ongeacht 
zijn herkomst.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 50 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 ter bis
Vanaf 2012 brengt de hoge 
vertegenwoordiger, in zijn hoedanigheid 
van het tot aanstelling bevoegde gezag 
voor de EDEO, het Europees Parlement 
en de Raad jaarlijks verslag uit over de 
bezetting van de ambten in de EDEO, de 
mate van overeenstemming met de 
vereiste in artikel 6, lid 9, van Besluit .../... 
van de Raad van … tot vaststelling van de 
inrichting en werking van de Europese 
dienst voor extern optreden voor wat 
betreft de samenstelling van het EDEO-
personeel, met een uitsplitsing naar 
nationaliteit en gender, AD/AST-
functiegroepen, rangen en ambten.

Motivering

Parlement en Raad dienen als medewetgevers voor wijzigingen van het statuut en de RAP in 
verband met het opzetten van de EDEO op de hoogte te worden gehouden van de 
tenuitvoerlegging en doeltreffendheid van die wijzigingen, met name met de overeenstemming 
ervan met de numerieke drempels als vastgesteld in het Besluit van de Raad en de doelstelling 
van een passend geografisch en genderevenwicht in het personeelsbestand van de EDEO.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Hoofdstuk 10 – Artikel 50 ter ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 ter ter
Om ervoor te zorgen dat alle 
personeelsleden van de EDEO gelijk 
worden behandeld, ongeacht of zij 
afkomstig zijn van het 
ambtenarenapparaat van de Europese 
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Unie of van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten, met name wat 
de vereiste betreft dat zij op gelijke wijze
in aanmerking komen voor de bekleding 
van alle ambten en de verrichting van alle 
taken binnen de EDEO tegen gelijke 
voorwaarden, stelt de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie in zijn 
hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd 
gezag een equivalentietabel op van de 
administratieve rangen van de EU, met 
name in functiegroep AD, en de 
diplomatieke anciënniteitsrangen, om 
ervoor te zorgen dat personeel dat 
afkomstig is van de lidstaten bij zijn 
aanwerving zo wordt ingeschaald dat 
rekening wordt gehouden met de 
gemiddelde anciënniteit voor de rang in 
kwestie.

Motivering

Met het nieuwe stelsel van rangen voor AD's duurt het 9 tot 12 jaar voor een ambtenaar AD 8 is. 
In de rangschikking op de diplomatieke lijst die de Commissie gebruikt, komt AD 8 overeen met 
de diplomatieke titel van eerste secretaris. Vaak zijn in de nationale diplomatieke diensten maar 
3 tot 5 jaar ervaring nodig om in deze rang te komen. Hetzelfde tijdsverschil bestaat ook in 
hogere rangen, met een veel trager loopbaanverloop voor AD's dan voor nationale diplomaten. 
Met een nieuwe tabel op basis van een vergelijkende analyse van de anciënniteit kan voor 
volledige gelijkheid en gelijke loopbaanvooruitzichten en verantwoordelijkheden voor al het 
EDEO-personeel worden gezorgd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 50 ter quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 ter quater
Onverminderd het bepaalde in artikel 4, 
leden 2 en 3, artikel 7, lid 1, artikel 27, 
tweede alinea, en artikel 29, lid 1, onder 
a), b) en c), van het statuut, wordt tot en 
met 31 december 2020 in vacatures 
voorzien overeenkomstig de indicatieve 
aanwervingsdoelstellingen zoals 
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vastgesteld bij de Kinnock-
referentiewaarde1 door de aanstelling van 
onderdanen van ondervertegenwoordigde 
lidstaten. In alle rangen van de AD-
functiegroep vindt aanstelling plaats na 
interne en externe vergelijkende 
onderzoeken op de grondslag van zowel 
schriftelijke bewijsstukken als examens 
die overeenkomstig Bijlage III bij het 
Statuut worden georganiseerd.
_________________
1 Passende indicatieve aanwervingsdoelstellingen 
per lidstaat die het gemiddelde van de relatieve 
waarde van de drie criteria (uitgedrukt in 
percentage) uitmaken: (1) aantal inwoners, (2) 
aantal zetels in het Europees Parlement, en (3) 
stemmenweging in de Raad (C(2003)0436).

Motivering

Zoals in paragraaf 7 van de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 
over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden wordt gesteld, moet er een systeem zijn zoals 
opgenomen in Verordening (EG, Euratom) nr. 401/2004 van de Raad om geografische 
onevenwichtigheden te corrigeren.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden
Artikel 50 ter quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 ter quinquies
1. Van de nationale diplomatieke diensten 
van de lidstaten afkomstige 
personeelsleden kunnen op vacatures 
binnen hun nationale diplomatieke dienst 
van herkomst solliciteren op voet van 
gelijkheid met interne kandidaten van die 
nationale diplomatieke dienst.
2. Wanneer de nationale diplomatieke 
dienst van herkomst van tijdelijke 
functionarissen van de EDEO om 
redenen van interne organisatie en 
personeelsbeleid een jaarlijks 
beoordelingsrapport dan wel een 
jaarlijkse beoordeling verlangt, stellen de 
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hoge vertegenwoordiger en de relevante 
nationale diplomatieke dienst van 
herkomst in onderling overleg de 
modaliteiten vast voor de automatische 
erkenning en geldigheid van de 
beoordeling die door de hoge 
vertegenwoordiger betreffende alle van de 
nationale diplomatieke diensten 
afkomstige EDEO-personeelsleden wordt 
afgegeven.
3. In geen geval mogen jaarlijkse 
beoordelingsrapporten of beoordelingen 
van EDEO-personeelsleden die van de 
nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten afkomstig zijn, door de nationale 
diplomatieke dienst van herkomst worden 
opgesteld dan wel uitgevoerd.

Motivering

Personeelsleden die van nationale diplomatieke diensten afkomstig zijn en in dienst zijn bij de 
EDEO moeten dezelfde loopbaanperspectieven hebben als personeelsleden die in dienst zijn bij 
de nationale diplomatieke dienst van herkomst. Ten einde de onafhankelijkheid van de EDEO te
waarborgen, is personeel dat afkomstig is van de nationale diplomatieke diensten en in dienst is 
van de EDEO, geen verantwoording verschuldigd aan de dienst personeelszaken van de 
nationale diplomatieke dienst van herkomst via jaarlijkse beoordelingen of 
beoordelingsrapporten. De HV/VV dient als enige verantwoordelijk te zijn voor de beoordeling 
van het EDEO-personeel, ongeacht hun herkomst.
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