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KORTFATTAD MOTIVERING

De ändringsförslag som presenteras i detta yttrande ligger i linje med vad som anges i 
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om förslaget till rådets beslut 
om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad 
Europeiska utrikestjänsten eller utrikestjänsten) ska organiseras och arbeta, och fastställer den 
i förslaget till beslut aviserade rättsliga ram som krävs för att säkerställa en samstämmig, 
effektiv, oberoende och i verklig mening europeisk utrikestjänst, utformad och inrättad helt i 
enlighet med gemenskapsmetoden. Ändringsförslagen i detta yttrande tjänar tre viktiga 
syften: i) Förordningen ska erbjuda en operativ ram som säkerställer att utrikestjänstens 
personal fullgör sina uppgifter utan att minsta tvivel råder om deras oberoende eller lojalitet. 
Det gäller i synnerhet att personal som hämtats från de nationella diplomattjänsterna inte får 
ha dubbla roller, dvs. ha rapporteringsskyldighet både till den höga representanten och till 
ledningen i den egna nationella diplomattjänsten, utan bör lyda endast under den höga 
representanten i egenskap av tillsättningsmyndighet. ii) Förordningen ska säkerställa åt den 
höga representanten – som genom artikel 6.12 i rådets beslut om inrättande av utrikestjänsten 
har ensam behörighet att, inom ett år efter det att förordningen har trätt i kraft, vidta lämpliga 
åtgärder för att ge personalen vid utrikestjänsten erforderlig gemensam utbildning med 
utgångspunkt i framför allt medlemsstaternas och EU:s befintliga metoder och strukturer – ett 
värdefullt system för utbildning och yrkesutveckling som syftar till att skapa en verklig 
kåranda bland utrikestjänstens personal och som även gör bruk av högskole- och 
forskningsdimensionen i EU:s norra, östra och södra delar. iii) Förordningen ska säkerställa 
lämplig geografisk och könsmässig balans bland utrikestjänstens personal. I dessa syften 
upprepar ändringsförslagen i detta yttrande kärnpunkterna i beslutet om inrättande av 
utrikestjänsten, exempelvis beträffande det grundläggande behovet att säkerställa att all 
personal vid utrikestjänsten behandlas lika och har samma karriärmöjligheter, liksom behovet 
att så snart som möjligt se till att tjänstemän vid andra institutioner än rådet och 
kommissionen – i första hand Europaparlamentet – har möjlighet att söka lediga tjänster vid 
utrikestjänsten. Samtidigt för ändringsförslagen fram och fastställer med större skärpa vissa 
specifika aspekter som anges såväl i lagstiftningsresolutionen som åtföljde beslutet om 
inrättande av utrikestjänsten som i själva beslutet. Exempelvis har ytterligare en förstärkning 
nu gjorts av punkt 7 i denna resolution som anger att ”de ytterligare specifika åtgärderna i 
artikel 6.6 i rådets beslut för att förstärka den geografiska balansen och uppnå jämn 
könsfördelning bör, när det gäller den geografiska balansen, innehålla samma slags åtgärder 
som återfinns i rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004” om en eller fler medlemsstater 
är underrepresenterade i fråga om antalet tjänstemän vid utrikestjänsten. Med 
ändringsförslaget i fråga ges den höga representanten uttryckligen befogenhet att tillgripa det 
referensvärde som på förslag av kommissionens dåvarande vice ordförande Neil Kinnock 
utarbetades inför 2004 års utvidgning, och att införa särskilda och temporära åtgärder –
inbegripet anordnande av såväl interna som externa uttagningsprov som endast är öppna för 
sökande från de underrepresenterade medlemsstaterna – som avviker från tjänsteföreskrifterna 
och som syftar till att till fullo säkerställa en lämplig geografisk balans. Det faktum att 
utrikestjänstens personal består dels av EU-tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna, 
dels av anställda från nationella diplomattjänster, tillfälligt anställda och kontraktsanställda 
som omfattas av anställningsvillkoren för övriga anställda, innebär att samma ändringsförslag 
vid behov måste läggas fram två gånger, i det ena fallet för att säkra att det återspeglas i 
tjänsteföreskrifterna och därmed får tillämpning för EU-tjänstemän, i det andra fallet för att 
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säkra att det återspeglas i anställningsvillkoren för övriga anställda och därmed får 
tillämpning för den personal vid utrikestjänsten som är anställd från nationella 
diplomattjänster, tillfälligt anställd eller kontraktsanställd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 27 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder. 
Denna avdelning ska samarbeta med 
medlemsstaternas diplomattjänster och ska 
bestå av tjänstemän från berörda 
avdelningar inom rådets generalsekretariat 
och kommissionen samt utsänd personal 
från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster.

(1) I enlighet med artikel 27.3 i fördraget 
om Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder. 
Denna avdelning ska samarbeta med 
medlemsstaternas diplomattjänster och ska 
bestå av tjänstemän från berörda 
avdelningar inom rådets generalsekretariat 
och kommissionen samt personal som 
kommer från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster.

Motivering

Den terminologi som används i förordningen om ändring av tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid 
Europeiska gemenskaperna bör överensstämma med rådets beslut om hur utrikestjänsten ska 
organiseras och arbeta. Framförallt bör termen ”utstationerad” endast användas i 
hänvisningar till de ”specialiserade utstationerade nationella experter” som avses i skäl 12 
och artikel 6.3 i rådets beslut. [I den svenska versionen av texten ovan används dock
”utstationerad” i stället för ”utsänd”, ö.a.]. Av de senare bör det endast vara tal om ett 
begränsat antal, och de bör inte räknas med i den tredjedel av personalstyrkan som ska ha 
hämtats från medlemsstaterna då utrikestjänsten är fullbemannad.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utrikestjänsten ska vara en del av 
unionens öppna, effektiva och oberoende 
europeiska administration, i enlighet med 
artikel 298 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. I ändringsförslaget betonas att 
utrikestjänsten utgör en del av en oberoende europeisk administration.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) När utrikestjänsten är fullbemannad 
bör fast anställda unionstjänstemän, i 
enlighet med artikel 6.9 i 
rådets beslut 2010/427/EU av den 
26 juli 2010 om hur den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
ska organiseras och arbeta1, utgöra 
minst 60 procent av utrikestjänstens 
personal på AD-nivå, och detta bör 
återspeglas i samtliga lönegrader.
__________
1 EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Begreppet 
”europeisk administration” förutsätter, 
som grundläggande princip, en lämplig 
geografisk och könsmässig balans i 
personalens sammansättning. Medan 
rekryteringen till tjänster vid 
utrikestjänsten sker på grundval av 
meriter bör personalen på samtliga nivåer 
på ett adekvat sätt bestå av medborgare 
från alla medlemsstater. En lämplig 
könsmässig balans bör också råda på 
samtliga nivåer. När utrikestjänsten i 
framtiden organiserar uttagningsprov för 
rekrytering av personal ska kandidater på 
Epsos reservlistor prioriteras när lediga 
tjänster ska tillsättas.

Motivering

Det bör stå klart att begreppet ”europeisk administration” förutsätter att utrikestjänsten ses 
som fullt representativ för EU:s samtliga medlemsstater och medborgare, och att dess 
personalsammansättning därför bör återspegla en lämplig geografisk och könsmässig balans.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Punkt 7 i Europaparlamentets 
lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 
om förslaget till rådets beslut om hur den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
(utrikestjänsten) ska organiseras och 
arbeta anger att de ytterligare specifika 
åtgärderna i artikel 6.6 i rådets beslut för 
att förstärka den geografiska och 
institutionella balansen och uppnå jämn 
könsfördelning bör, när det gäller den 
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geografiska balansen, innehålla samma 
slags åtgärder som återfinns i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 401/2004.

Motivering

I enlighet med punkt 7 i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om 
förslaget till rådets beslut om hur utrikestjänsten ska organiseras och arbeta bör det stå klart 
att begreppet ”europeisk administration” förutsätter att utrikestjänsten ses som fullt 
representativ för EU:s samtliga medlemsstater och medborgare, och att dess 
personalsammansättning därför bör återspegla en lämplig geografisk och könsmässig balans.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Med hänsyn till det faktum att vissa 
medlemsstater är underrepresenterade i 
kommissionens generaldirektorat för yttre 
förbindelser, vilket medför risk att samma 
sak kommer att gälla vid utrikestjänsten, 
bör tillfälliga åtgärder införas och gälla 
tills åtminstone den 31 december 2020.

Motivering

Utrikestjänsten måste ses som fullt representativ för EU:s samtliga medlemsstater och 
medborgare, och dess personalsammansättning måste därför återspegla en lämplig 
geografisk och könsmässig balans. Det faktum att vissa medlemsstater är 
underrepresenterade i kommissionens generaldirektorat för yttre förbindelser föranleder att 
särskilda och långsiktiga åtgärder bör vidtas för att undvika att en sådan obalans uppstår 
även i utrikestjänsten.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1f) Utrikestjänstens personal bör fullgöra 
sina uppgifter och uppträda enbart med 
unionens bästa för ögonen. De bör varken 
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begära eller ta emot instruktioner från 
någon regering, myndighet, organisation 
eller person utöver utrikestjänsten, eller 
från något organ eller någon person 
utöver den höga representanten för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik. De får 
inte motta några betalningar av något 
slag från någon källa utanför 
utrikestjänsten.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa samstämmighet med rådets beslut om hur 
utrikestjänsten ska organiseras och arbeta, och att återigen understryka att utrikestjänstens 
personal, oavsett om den har hämtats från EU-förvaltningen eller från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster, endast lyder under den höga representanten.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Alla de medlemmar av 
utrikestjänstens personal som omfattas av 
tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
bör ha samma rättigheter och 
skyldigheter, oavsett om de är tjänstemän 
vid Europeiska unionen eller tillfälligt 
anställda från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster, och de bör 
behandlas lika, särskilt i fråga om 
behörighet att tillträda alla befattningar 
inom utrikestjänsten på likvärdiga villkor. 
Ingen åtskillnad bör göras mellan 
tillfälligt anställda från nationella 
diplomattjänster och tjänstemän vid 
Europeiska unionen när det gäller 
tilldelning av arbetsuppgifter på alla 
verksamhetsområden och för alla 
åtgärder som utrikestjänsten genomför.

Motivering

Lika rättigheter, skyldigheter och karriärmöjligheter behövs för att utrikestjänsten ska kunna 
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agera på ett konsekvent och oberoende sätt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att undvika oklarheter bör det 
bekräftas att tjänstemän och tillfälligt 
anställda som innehar en tjänst vid en enhet 
som överförs från rådets generalsekretariat 
eller kommissionen till avdelningen för 
yttre åtgärder enligt det rådsbeslut som 
avses i artikel 27.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska anses överförda till 
den nya avdelningen med sin tjänst. Detta 
bör också gälla kontraktsanställda och 
lokalanställda. Det bör vidtas särskilda 
åtgärder för att de anställda som omfattas 
av sådana överföringar ska få adekvat 
stöd och vägledning i sin karriär.

(5) För att undvika oklarheter bör det 
bekräftas att tjänstemän och tillfälligt 
anställda som innehar en tjänst vid en enhet 
som överförs från rådets generalsekretariat 
eller kommissionen till utrikestjänsten
enligt det rådsbeslut som avses i 
artikel 27.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska anses överförda till 
den nya avdelningen med sin tjänst. Detta 
bör också gälla kontraktsanställda och 
lokalanställda.

Motivering

Det tillkommer den höga representanten att vidta lämpliga åtgärder för att ge personalen vid 
utrikestjänsten gemensam utbildning i enlighet med artikel 6.12 i rådets beslut. Detta är en 
viktig fråga som bör ägnas ett separat skäl.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Personalen vid utrikestjänsten bör 
ges erforderlig gemensam europeisk 
yrkesutveckling och utbildning som syftar 
till att skapa en känsla av samhörighet 
och lojalitet, med utgångspunkt i framför 
allt medlemsstaternas och EU:s befintliga 
metoder och strukturer. Den höga 
representanten – i samarbete med 
kommissionen och i synnerhet dess vice 
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ordförande för kontakter mellan 
institutionerna och administration samt i 
samråd med Europaparlamentet – bör, 
inom ett år efter ikraftträdandet av rådets 
beslut …/… av den … om hur 
utrikestjänsten ska organiseras och 
arbeta, vidta lämpliga åtgärder för att 
åstadkomma detta . Europeiska 
akademiska kompetenscentrum som har 
bistått EU:s institutioner under längre tid 
och som har vunnit erkännande för sin 
utbildning, forskning och analys inriktad 
på unionens lagstiftning och politik, som 
Europeiska högskolan i Brygge och i 
Natolin och Europeiska 
universitetsinstitutet i Florens, bör i detta 
syfte, och i samråd med utrikestjänsten, 
utarbeta ett utbildningssystem för 
utrikestjänstens personal. Vidare bör de, 
med utgångspunkt i de målsättningar som 
utrikestjänsten fastställer, utnyttja den 
befintliga kompetenspotentialen vid 
medlemsstaternas diplomatskolor. I ett 
andra skede, och efter att man har byggt 
upp tillräckligt med erfarenhet, ska detta 
leda till att en europeisk diplomatakademi 
inrättas.

Motivering

Ett utbildningssystem som utgår från europeiska akademiska kompetenscentrum som 
Europeiska högskolan i Brygge och i Natolin, och Europeiska universitetsinstitutet i Florens, 
skulle ta vara på den högskole- och forskningskapacitet som finns att tillgå i EU:s norra 
(Brygge), östra (Natolin) och södra (Florens) delar, och skulle därtill tillvarata möjligheten 
att, på ett samordnat och effektivt sätt, fortsatt utnyttja den värdefulla resurs som de 
nationella diplomattjänsternas olika utbildningscentrum utgör.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att speciella situationer ska kunna 
hanteras på ett flexibelt sätt (t.ex. om en 
tjänst måste besättas snabbt eller om 

(7) För att speciella situationer ska kunna 
hanteras på ett flexibelt sätt (t.ex. om en 
tjänst måste besättas snabbt eller om 
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stödfunktioner behöver överföras från rådet 
eller kommissionen till avdelningen) bör en 
tjänsteman i undantagsfall kunna överföras 
från rådet eller kommissionen till 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i 
tjänstens intresse, dvs. utan att den lediga 
tjänsten först annonseras ut. På samma sätt 
bör en tjänsteman kunna överförs från 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
till rådet eller kommissionen i tjänstens 
intresse.

stödfunktioner behöver överföras från rådet 
eller kommissionen till avdelningen) bör en 
tjänsteman i undantagsfall, som ska 
motiveras på ett lämpligt sätt, kunna 
överföras från rådet eller kommissionen till 
utrikestjänsten i tjänstens intresse, dvs. 
utan att den lediga tjänsten först 
annonseras ut. På samma sätt bör en 
tjänsteman kunna överförs från 
utrikestjänsten till rådet eller 
kommissionen i tjänstens intresse.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med tanke på den relevanta roll som 
Europaparlamentet har att spela och dess 
befogenheter när det gäller att fastställa 
de målsättningar och grundläggande 
vägval som ligger till grund för den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, samt med tanke på 
parlamentets grundläggande roll som 
budgetmyndighet och som ansvarigt för 
den demokratiska kontrollen, bör 
tjänstemän från Europaparlamentet så 
snart som möjligt kunna ansöka om 
tjänster vid utrikestjänsten.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska utrikestjänsten kan i 
specifika fall använda ett begränsat antal, 
högt specialiserade utstationerade 
nationella experter, som utstationeras i 
syfte att utföra särskilda uppgifter på 
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grundval av en detaljerad 
arbetsbeskrivning. Vid utstationeringen 
bör dessa experter, som lyder under den 
höga representanten, inte räknas med i 
den tredjedel av personalstyrkan som, då 
utrikestjänsten är fullbemannad, ska ha 
hämtats från medlemsstaterna.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa samstämmighet med rådets beslut om hur 
utrikestjänsten ska organiseras och arbeta. Det är viktigt att klargöra de personalrättsliga 
förhållandena för de till utrikestjänsten utstationerade nationella experterna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
utifrån en förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt till inom ramen 
för den befogenhet den har genom 
fördragen. Detta ska även tillämpas på 
överflyttningar i tjänstens intresse.

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
genom ett grundligt urvalsförfarande som 
är baserat på meriter och som garanterar 
en lämplig geografisk och institutionell
representation och könsmässig balans, 
utifrån en förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt inom ramen för 
den befogenhet den har genom fördragen.

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. Förfarandet förtydligas och det 
klargörs att den andra meningen inte tillämpas på alla överflyttningar i tjänstens intresse, 
utan enbart på överflyttningar av delegationschefer.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 96 – stycke 2



AD\833307SV.doc 13/28 PE445.792v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tjänsteman vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
som ska utföra arbetsuppgifter för 
kommissionen som en del av sitt arbete 
ska ta emot instruktioner från 
kommissionen angående 
arbetsuppgifterna.

På de områden där kommissionen utövar 
de befogenheter som den tilldelats genom 
fördragen, får även kommissionen, i 
enlighet med artikel 221.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
utfärda instruktioner till delegationerna, 
som ska verkställas under 
delegationschefens övergripande ansvar. 
Kommissionen och utrikestjänsten ska 
enas om bestämmelserna avseende 
utfärdande av instruktioner från 
kommissionen till delegationerna. 
Bestämmelserna bör särskilt föreskriva att 
kommissionen då den utfärdar 
instruktioner till delegationerna samtidigt 
ska lämna en kopia på dessa instruktioner 
till utrikestjänstens centrala förvaltning.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa samstämmighet med rådets beslut om hur 
utrikestjänsten ska organiseras och arbeta.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 96 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hur denna artikel ska genomföras ska 
fastställas i samråd mellan kommissionen 
och Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av ändringsförslag 23.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med villkoren i artikel 7.1 och
trots vad som sägs i artiklarna 4 och 29 får 
de berörda institutionernas 
tillsättningsmyndigheter i undantagsfall 
och efter en gemensam överenskommelse 
och endast i tjänstens intresse, och efter att 
ha hört den berörda tjänstemannen, 
förflytta en tjänsteman från rådet eller 
kommissionen till Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder utan att den lediga 
tjänsten annonseras för personalen. En 
tjänsteman vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder får överföras till rådet eller 
kommissionen på samma villkor.

I enlighet med villkoren i artikel 7.1, trots 
vad som sägs i artiklarna 4 och 29 och 
under en period på ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande, får de berörda 
institutionernas tillsättningsmyndigheter i 
undantagsfall, på grundval av ett 
vederbörligen motiverat beslut och en 
gemensam överenskommelse och endast i 
tjänstens intresse, och efter att ha hört den 
berörda tjänstemannen, förflytta en 
tjänsteman från rådet eller kommissionen 
till utrikestjänsten utan att den lediga 
tjänsten annonseras för personalen. En 
tjänsteman vid utrikestjänsten får överföras 
till rådet eller kommissionen på samma 
villkor.

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. Detta undantag är bara 
nödvändigt under uppbyggnadsskedet. Därför bör det tidsbegränsas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97, 
ska tillsättningsmyndigheten när den 
tillsätter en tjänst vid Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder beakta 
ansökningar från tjänstemän på rådet, 
kommissionen och Europeiska avdelningen 

1. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97, 
ska tillsättningsmyndigheten när den 
tillsätter en tjänst vid utrikestjänsten beakta 
ansökningar från tjänstemän på rådet, 
kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten, tillfälligt 
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för yttre åtgärder, tillfälligt anställda som 
omfattas av artikel 2 e i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
samt personal från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster utan att 
prioritera någon av dessa kategorier.

anställda som omfattas av artikel 2 e i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
samt personal från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster utan att 
prioritera någon av dessa kategorier. I 
enlighet med artikel 27 i dessa 
tjänsteföreskrifter och första stycket i 
artikel 12.1 i anställningsvillkoren för 
övriga anställda ska rekryteringen vara 
inriktad på att de tjänstemän och tillfälligt 
anställda som tjänstgör vid institutionen 
har högsta kompetens och 
prestationsförmåga samt är rekryterade 
utifrån behovet att säkerställa såväl 
geografisk representation som den 
institutionella och könsmässiga balansen. 
Denna skyldighet ska vara tillämplig på 
utrikestjänsten som helhet och på dess 
olika personalkategorier, däribland 
tillfälligt anställda enligt artikel 2 e i 
anställningsvillkoren för övriga anställda.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med ett datum som fastställs av 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och 
vice ordförande för kommissionen, men 
senast från och med den 1 juli 2013, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner utan prioritera någon av dessa 
kategorier.

Från och med ett datum som fastställs av 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och vice 
ordförande för kommissionen, men senast 
från och med den 1 januari 2012, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner som omfattas av samma 
tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor 
för övriga anställda som gäller för 
utrikestjänsten enligt samma villkor, utan 
att prioritera någon av dessa kategorier.

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. I och med Lissabonfördragets 
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undertecknande omfattar förteckningen över EU:s institutioner (artikel 13 EU-fördraget) 
även ECB som dock tillämpar egna tjänsteföreskrifter (utarbetade med tjänsteföreskrifterna 
för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna som mall men där villkoren i många fall 
skiljer sig från dessa) och som tillämpar ett annorlunda, förenklat rekryteringsförfarande. 
Det bör klargöras att endast tjänstemän som omfattas av samma tjänsteföreskrifter, 
tillämpande enligt samma villkor, bör kunna komma i fråga som kandidater till tjänster vid 
utrikestjänsten.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid sin prövning av 
tjänsteansökningar ska 
tillsättningsmyndigheten genomföra målet 
att uppnå en lämplig geografisk och 
institutionell representation och 
könsmässig balans. Med tanke på den 
mycket ovanliga situationen, och på de 
allmänna framtida behov som förutses, 
bör anställningsprov för sökande från 
underrepresenterade medlemsstater 
anordnas fram till den 31 december 2020, 
för att därmed säkerställa att de principer 
som anges i artikel 27 i 
tjänsteföreskrifterna respekteras, 
inbegripet principen om att rekryteringen 
ska ske över största möjliga geografiska 
område.
Vid sin provning av tjänsteansökningar 
ska tillsättningsmyndigheten alltid, i 
enlighet med artikel 6.9 i rådets beslut 
2010/427/EU, upprätthålla principen att 
fast anställda unionstjänstemän ska 
utgöra minst 60 procent av 
utrikestjänstens personalstyrka och att 
detta ska återspeglas i samtliga 
lönegrader.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98a
En rådgivande utnämningskommitté –
sammansatt av representanter från 
medlemsstaterna, kommissionen, rådets 
generalsekretariat och 
Europaparlamentet – ska ge råd till vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om rekryteringsfrågor 
inom utrikestjänsten. Kommittén ska 
också övervaka urvalsförfarandena på 
alla nivåer inom utrikestjänsten samt 
utvecklingen av utrikestjänstens 
personaltillsättning, särskilt med avseende 
på målsättningen att säkerställa en 
lämplig geografisk och könsmässig 
balans.

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. Det bör finnas ett öppet och 
objektivt förfarande för rekryteringar till utrikestjänsten. De nuvarande förfarandena bör 
användas efter lämpliga ändringar.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98b
För att säkerställa att alla medlemmar av 
utrikestjänstens personal behandlas lika, 
oavsett om de har hämtats från 
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EU-förvaltningen eller från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster, särskilt i fråga om 
behörighet att tillträda alla befattningar 
inom utrikestjänsten på likvärdiga villkor, 
ska vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, i egenskap av 
tillsättningsmyndighet, upprätta en 
jämförelsetabell över EU:s tjänstegrader, 
särskilt på AD-nivå, och rangordningen 
på titlar inom den diplomatiska 
förvaltningen, för att därigenom 
säkerställa att personal som kommer från 
medlemsstaterna vid rekryteringstillfället 
placeras i en för sin rang jämförbar 
tjänstegrad.

Motivering

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.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98c
När utrikestjänsten är fullbemannad ska 
personal från medlemsstaternas 
diplomattjänster utgöra minst en tredjedel 
av utrikestjänstens personal på AD-nivå. 
På samma sätt ska fast anställda 
EU-tjänstemän utgöra minst 60 procent 
av all personal i tjänstegrupp AD vid 
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utrikestjänsten.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa samstämmighet med rådets beslut om hur 
utrikestjänsten ska organiseras och arbeta.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98d
Den årliga rapport över 
tjänstetillsättningen vid utrikestjänsten 
som vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik ska framlägga för 
Europaparlamentet och rådet, i enlighet 
med artikel 6.9 i rådets beslut 
2010/427/EU, ska innehålla en översikt 
över hela personalstyrkan, uppdelad efter 
nationalitet och kön och huruvida 
tjänstemännen är tillfälligt eller fast 
anställda, i tjänstegrupper (AD/AST), 
lönegrader och tillsatta tjänster. 
Avvikelser från det lägsta gränsvärde på 
60 procent och det krav på geografisk och 
könsmässig balans som fastställts som 
mål genom rådets beslut 2010/427/EU ska 
åtgärdas inom ett år, vid behov genom 
tillämpning av ytterligare åtgärder.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 98e
Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 4 andra och tredje stycket,
artikel 7.1, andra stycket i artikel 27 och 
leden a–c i artikel 29.1 i 
tjänsteföreskrifterna ska lediga tjänster 
fram till och med den 31 december 2020 
tillsättas genom att medborgare i 
underrepresenterade medlemsstater 
utnämns i enlighet med de indikativa 
anställningsmål1 som togs fram av Neil 
Kinnock. Utnämningar ska göras för 
samtliga lönegrader på AD-nivå efter att 
interna och externa uttagningsprov har 
genomförts på grundval av såväl 
kvalifikationer som tester som anordnats i 
enlighet med bilaga III till 
tjänsteföreskrifterna.
__________
1 Adekvata vägledande rekryteringsmål för varje 
medlemsstat beräknade utifrån genomsnittet för 
relativvärdena för följande tre kriterier (uttryckta i 
procent): 1) antal invånare, 2) antal platser i 
Europaparlamentet och 3) röstvikt i rådet 
(C(2003)0436).

Motivering

I enlighet med punkt 7 i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om 
förslaget till rådets beslut om hur utrikestjänsten ska organiseras och arbeta bör det finnas ett 
system jämförbart med det som infördes genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004 
för att rätta till den geografiska obalansen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 99a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 99a
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Innan de inleder sin tjänstgöring, och 
därefter vid lämpliga tillfällen, ska all 
AD-personal vid utrikestjänsten genomgå 
en gemensam utbildning. I detta syfte ska 
en europeisk diplomatisk akademi 
inrättas. Akademin ska ha ett nära 
samarbete med lämpliga organ i 
medlemsstaterna och med 
Europeiska säkerhets- och 
försvarsakademin som den efter en 
övergångsperiod ska införliva. 
Utbildningen ska baseras på en enhetlig 
och harmoniserad läroplan som, efter 
behov, inbegriper utbildning i konsulära 
förfaranden och 
beskickningsförfaranden, diplomati, 
konfliktmedling och internationella 
förbindelser samt om Europeiska unionen 
och dess historia. Akademin ska även 
utbilda personal för ESFP-uppdrag och 
ska, i den mån det anses lämpligt, vara 
öppen för annan personal verksam inom 
Europeiska unionen eller i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 5 – led b
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) Personal som är utsänd från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster och som är anställd för att 
tillfälligt uppehålla en permanent tjänst vid 
Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder.”

”e) Personal som kommer från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster och som är anställd för att 
tillfälligt uppehålla en permanent tjänst vid 
utrikestjänsten.”

Motivering

Den terminologi som används i förordningen om ändring av tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid 
Europeiska gemenskaperna bör överensstämma med rådets beslut om hur utrikestjänsten ska 
organiseras och arbeta. Framförallt bör termen ”utstationerad” endast användas i 
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hänvisningar till de ”specialiserade utstationerade nationella experter” som avses i skäl 12 
och artikel 6.3 i rådets beslut. [I den svenska versionen av texten ovan används dock
”utstationerad” i stället för ”utsänd”, ö.a.]. Av de senare bör det endast vara tal om ett 
begränsat antal, och de bör inte räknas med i den tredjedel av personalstyrkan som ska ha 
hämtats från medlemsstaterna då utrikestjänsten är fullbemannad.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 6
Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
Artikel 3a – led 1 – led 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 3a.1 ska följande stycke läggas 
till efter led e:

utgår

”Personal som är anställd för att utföra 
arbetsuppgifter på heltid eller deltid vid 
unionens delegationer kan tillfälligt 
förflyttas till institutionens säte enligt det 
mobilitetsförfarande som anges i 
artiklarna 2 och 3 i bilaga X till 
tjänsteföreskrifterna.”

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. Det strider mot principerna om 
lojalitet och sund förvaltning att använda kontraktsanställda vid utrikestjänstens säte om de 
anställts specifikt för att arbeta i delegationerna. Detta medför en utvidgning av möjligheten 
att anställa kontraktsanställda som är oförenlig med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
Artikel 3a – led 1 – led 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 3b ska andra stycket ersättas med 
följande:

utgår

”Utom i de fall som avses i artikel 3a.1 
andra stycket får inte kontraktsanställda 
för övriga uppgifter användas då 
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artikel 3a är tillämplig.”

Motivering

I enlighet med vad som rapporteras av JURI:s föredragande. Det strider mot principerna om 
lojalitet och sund förvaltning att använda kontraktsanställda vid utrikestjänstens säte om de 
anställts specifikt för att arbeta i delegationerna. Detta medför en utvidgning av möjligheten 
att anställa kontraktsanställda som är oförenlig med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personal från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster som har valts ut 
enligt förfarandet i artikel 98.1 i 
tjänsteföreskrifterna och som är utsända 
från sin nationella diplomattjänst ska 
anställas som tillfälligt anställda enligt 
artikel 2 e.

1. Personal som kommer från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster, som har valts ut enligt 
förfarandet i artikel 98.1 i 
tjänsteföreskrifterna ska anställas som 
tillfälligt anställda enligt artikel 2 e.
Utvalda sökande från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster bör placeras i 
den tjänstegrad som antalet tjänsteår och 
befordringar i den nationella 
diplomattjänsten skulle ge dem rätt till 
enligt det befordringssystem som gäller 
för EU-tjänstemän.

Motivering

Den terminologi som används i förordningen om ändring av tjänsteföreskrifterna och av 
anställningsvillkoren för övriga anställda bör överensstämma med rådets beslut om 
inrättande av utrikestjänsten. Termen ”utstationerad” bör endast användas för specialiserade 
utstationerade nationella experter. [I den svenska versionen av texten ovan används dock 
”utstationerad” i stället för ”utsänd”, ö.a.]. All personal vid utrikestjänsten, oavsett, 
ursprung, bör ha samma karriärmöjligheter.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
Artikel 50ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50ba
Från och med 2012 ska den höga 
representanten, i egenskap av 
tillsättningsmyndighet för utrikestjänsten, 
varje år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillsättningen av tjänster inom 
utrikestjänsten, och om hur väl de krav 
som anges i artikel 6.9 i rådets beslut 
…/… av den … om hur utrikestjänsten 
ska organiseras och arbeta uppfylls i 
fråga om av utrikestjänstens 
personalsammansättning, samt med en 
översikt över personalen uppdelad efter 
nationalitet och kön i tjänstegrupper 
(AD/AST), lönegrader och tillsatta 
tjänster.

Motivering

Som medlagstiftare i fråga om de ändringar som krävs i tjänsteföreskrifterna och i 
anställningsvillkoren för övriga anställda, i samband med inrättandet av utrikestjänsten bör 
parlamentet och rådet hållas underrättade om genomförandet och effektiviteten av dessa 
ändringar, i synnerhet vad gäller överensstämmelse med de siffervärden som anges i rådets 
beslut och målsättningen att säkerställa en lämplig geografisk representation och könsmässig 
balans i utrikestjänstens personalsammansättning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50bb
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För att säkerställa att alla medlemmar av 
utrikestjänstens personal behandlas lika, 
oavsett om de har hämtats från 
EU-förvaltningen eller från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster, särskilt i fråga om 
behörighet att tillträda alla befattningar 
inom utrikestjänsten på likvärdiga villkor, 
ska vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, i egenskap av 
tillsättningsmyndighet, upprätta en 
jämförelsetabell över EU:s tjänstegrader, 
särskilt på AD-nivå, och rangordningen 
på titlar inom den diplomatiska 
förvaltningen, för att därigenom 
säkerställa att personal som kommer från 
medlemsstaterna vid rekryteringstillfället 
placeras i en för sin rang jämförbar 
tjänstegrad.

Motivering

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.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
Artikel 50bc (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50bc
Utan att det påverkar bestämmelserna i 
andra och tredje stycket i artikel 4, 
artikel 7.1, andra stycket i artikel 27 och 
leden a–c i artikel 29.1 i 
tjänsteföreskrifterna ska lediga tjänster 
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fram till den 31 december 2010 tillsättas 
genom att medborgare i 
underrepresenterade medlemsstater 
utnämns i enlighet med de indikativa 
anställningsmål1 som togs fram av Neil 
Kinnock. Utnämningar ska göras för 
samtliga lönegrader på AD-nivå efter att 
interna och externa uttagningsprov har 
genomförts på grundval av såväl 
kvalifikationer som tester som anordnats i 
enlighet med bilaga III till 
tjänsteföreskrifterna.
__________
1 Adekvata vägledande rekryteringsmål för varje 
medlemsstat beräknade utifrån genomsnittet för 
relativvärdena för följande tre kriterier (uttryckta i 
procent): 1) antal invånare, 2) antal platser i 
Europaparlamentet och 3) röstvikt i rådet 
(C(2003)0436).

Motivering

I enlighet med punkt 7 i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om 
förslaget till rådets beslut om hur utrikestjänsten ska organiseras och arbeta bör det finnas ett 
system jämförbart med det som infördes genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004 
för att rätta till den geografiska obalansen.
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
Artikel 50bd (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50bd
1. Personal som kommer från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster ska kunna söka lediga 
tjänster vid sina respektive nationella 
diplomattjänster på samma villkor som 
interna sökande från dessa 
diplomattjänster.
2. Om den nationella diplomattjänsten 
varifrån tillfälligt anställda vid 
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utrikestjänsten har hämtats begär årliga 
bedömningsrapporter eller utvärderingar, 
som led i den interna struktur- och 
personalförvaltningen, ska den höga 
representanten och den nationella 
diplomattjänsten i fråga enas om 
formerna för att automatiskt bekräfta och 
fastställa giltigheten av de av den höga 
representanten sammanställda 
bedömningsrapporterna för eller 
utvärderingarna av personalen från 
diplomattjänsten i fråga.
3. Under inga omständigheter får årliga 
bedömningsrapporter eller utvärderingar 
av personal vid utrikestjänsten som har 
hämtats från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster sammanställas eller 
utarbetas av de diplomattjänster varifrån 
denna personal har hämtats.

Motivering

Personal som kommer från medlemsstaternas nationella diplomattjänster och som tjänstgör 
vid utrikestjänsten bör ha samma karriärmöjligheter som den personal som tjänstgör vid 
dessa diplomattjänster. För att säkerställa utrikestjänstens oberoende bör personal som 
kommer från medlemsstaternas nationella diplomattjänster och som tjänstgör vid 
utrikestjänsten inte vara underställd personalförvaltningen vid dessa diplomattjänster genom 
att underkastas årliga utvärderingar eller bedömningsrapporter. Endast den höga 
representanten bör ansvara för utvärderingen av utrikestjänstens personal, oavsett varifrån 
den hämtats.
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