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KORT BEGRUNDELSE

Ifølge artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union arbejder Tjenesten for EU's 
optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) sammen med medlemsstaternes diplomatiske 
tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet 
og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester.

I lighed med hvad der gælder for alle EU-institutioner og –organer, vil EU-Udenrigstjenestens 
ansættelses- og personalepolitik skulle gennemføres inden for rammerne af vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
Fællesskaberne. For at gøre det muligt for EU-Udenrigstjenesten at fungere som fastsat i 
traktaten om Den Europæiske Union kræves der visse ændringer af vedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

BUDG-udvalgets udkast til udtalelse er udarbejdet på grundlag af ordførerens 
arbejdsdokument, som blev drøftet på BUDG-udvalgets møde den 13. juli 2010 (PE 445.751).

Kommissionens forslag har som hovedformål både at
- fremsætte de forslag til ændringer, som er nødvendige for, at EU-Udenrigstjenesten 

kan oprettes og fungere, samt at
- ændre arbejdsforholdene i EU-delegationerne gennem en række andre mere tekniske 

(men dyre) ændringer til vedtægtens bilag X (for personale, der gør tjeneste i 
tredjelande), kontraktansat personale og lokalansat personale.

Af hensyn til gennemsigtigheden samt af budgetmæssige årsager1 har ordføreren lagt sig fast 
på, at ændringerne bør begrænse sig til det, der er nødvendigt for, at EU-Udenrigstjenesten 
kan oprettes og fungere, med nedenstående to undtagelser, som ordføreren finder afgørende, 
og som efter hendes mening bør støttes:
- anvendelse af bilag X-fordele ved forældre-/familieorlov for at støtte det generelle mål 

om at gøre det lettere at forene privat- og arbejdsliv, og især fjerne hindringen for 
kvinder, som ellers ville være interesseret i at arbejde i en EU-delegation, og

- formel anerkendelse i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne af 
pensions- og sygeforsikringsordninger for lokalansatte i lande, hvor der ingen
socialsikring findes, eller hvor denne er utilstrækkelig.

Det skal også understreges, at så vidt ordføreren er orienteret, stemmer de foreslåede 
ændringer overens med eller tager ligefrem højde for den politiske enighed, der blev opnået 
den 21. juni 2010 i Madrid.

Ordføreren identificerede i sit arbejdsdokument visse svagheder ved forordningens 
budgetmæssige virkninger, således som disse fremstilles i Kommissionens 
finansieringsoversigt og ledsagende dokumenter (navnlig i forbindelse med ovenstående 
spørgsmål om forældreorlov), som ville kunne kaste tvivl om forslagets påståede 
                                               
1 Og i overensstemmelse med begrundelsen i Kommissionens forslag, hvori følgende anføres: '(...) Bortset fra 
tilpasningerne til den nye terminologi, som Lissabontraktatens ikrafttrædelse har medført, foreslås kun 
ændringer, som er nødvendige, for at EU-Udenrigstjenesten kan oprettes og fungere.’
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budgetneutralitet. I denne sammenhæng vil den foreslåede afvisning af både den nye 
mobilitetsprocedure og anvendelsen af bilag X for kontraktansat personale sandsynligvis føre 
til besparelser samtidig med, at EU-forvaltningens uafhængighed beskyttes.

Unionens højtstående repræsentant er ligeledes blevet anmodet om at fremlægge en særlig 
rapport om forordningens gennemførelse, når EU-Udenrigstjenesten først er blevet fuldt 
funktionsdygtig, navnlig om den geografiske og kønsmæssige balance inden for EU-
Udenrigstjenesten og om de faktiske budgetmæssige konsekvenser af udvidelsen af bilag X-
fordelene til personale, der har forældreorlov (stigning i den faktisk udnyttede forældre-
/familieorlov, erstatning af ansatte, påvirkning af delegationernes funktionsdygtighed).

Andre ændringerne vedrører:
- beskyttelsen af Parlamentets budgetbeføjelser
- afvisningen af muligheden for udstationering af personale, som allerede er 

udstationeret fra nationale diplomatiske tjenester
- præcisering af det budgetmæssige ansvar
- afvisningen af at ændre politikken for passersedlen inden for delegationerne samt
- den kønsmæssige balance inden for EU-Udenrigstjenesten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2a. understreger, at de foreslåede 
ændringer af vedtægten for tjenestemænd 
i De Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i Fællesskaberne bør være budgetneutrale 
og derfor forenelige med loftet for 
udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle 
ramme; erindrer imidlertid om, at 
eventuelle uforudsete bevillinger, der 
måtte vise sig nødvendige for 
gennemførelsen af forordningen, skal 
vedtages som led i den årlige 
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budgetprocedure;

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Alle medlemmer af EU-
Udenrigstjenestens personale, der er 
omfattet af vedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
bør have samme rettigheder og 
forpligtelser inden for EU-
Udenrigstjenesten, uanset om de er 
tjenestemænd i Den Europæiske Union 
eller midlertidigt ansatte fra 
medlemsstaternes diplomatiske tjenester, 
og bør behandles lige, især med hensyn til 
adgang til alle stillinger på lige vilkår. 
Der bør ikke skelnes mellem midlertidigt 
ansatte fra nationale diplomatiske 
tjenester og tjenestemænd i Den 
Europæiske Union med hensyn til 
tildeling af de opgaver, som skal udføres 
på alle EU-Udenrigstjenestens aktivitets-
og politikområder.

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende og uafhængig EU-Udenrigstjeneste er det afgørende at 
ligestille medarbejderne for så vidt angår rettigheder og forpligtelser. Dette bør derfor være 
tilfældet inden for EU-Udenrigstjenesten, med undtagelse af muligheden for at udstationere 
personale, som allerede er udstationeret fra de nationale diplomatiske tjenester. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Delegationschefen bør have 
myndighed over hele delegationens 
personale uanset dets status og med 
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hensyn til alle dets aktiviteter. Han eller 
hun bør referere til den højtstående 
repræsentant vedrørende den overordnede 
forvaltning af delegationens arbejde og 
for at sikre koordineringen af alle 
Unionens tiltag.
EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation 
efter artikel 51, stk. 2, bør være underlagt 
Kommissionen, som er den ansvarlige 
institution for definition, udøvelse, 
kontrol og evaluering af deres 
forpligtelser og beføjelser som 
anvisningsberettigede ved subdelegation.
Tjenestemænd, som arbejder i en EU-
delegation, bør tage imod ordrer fra 
delegationslederen for så vidt angår 
gennemførelsen af EU’s budget.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-
Udenrigstjenesten, der som led i deres 
arbejde udfører opgaver for 
Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af 
Kommissionen. Tilsvarende bør 
Kommissionens tjenestemænd, som 
arbejder i EU-delegationerne, tage imod 
ordrer fra delegationslederen, især 
vedrørende organisatoriske og 
administrative anliggender og 
gennemførelsen af EU-budgettet.

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-
Udenrigstjenesten, der som led i deres 
arbejde udfører opgaver for 
Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af 
Kommissionen under delegationslederens 
overordnede ansvar. Tilsvarende bør 
Kommissionens tjenestemænd, som 
arbejder i EU-delegationerne, tage imod 
ordrer fra delegationslederen, især 
vedrørende organisatoriske og 
administrative anliggender og 
gennemførelsen af EU-budgettet.

Begrundelse

Gennemførelsen af EU’s aktionsbudget bør klart bevares under Kommissionens og dets 
personales ansvarsområde, jf. artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at specificere, at delegationslederen 
(EU-Udenrigstjenesten) skal give ordrer på dette område. Den høje 
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repræsentant/næstformand og delegationslederne skal orienteres om ordrerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) En europæisk administration har 
som grundlæggende princip behov for en 
passende geografisk balance for så vidt 
angår personalet. Ved ansættelsen af 
personale i EU-Udenrigstjenesten bør der 
– baseret på fortjeneste – sikres en 
hensigtsmæssig tilstedeværelse af 
statsborgere fra alle medlemsstater på alle 
niveauer. Der bør også sikres en passende 
kønsmæssig balance på alle niveauer.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 b i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning bør det klart 
fremgå, at en europæisk administration som forudsætning kræver, at Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske 
Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være kendetegnet ved passende 
geografisk balance og ligevægt mellem kønnene.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I artikel 7 i Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 
2010 om forslag til Rådets afgørelse om, 
hvordan Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil skal tilrettelægges og fungere, 
anføres det, at de supplerende specifikke 
foranstaltninger vedrørende styrkelse af 
den geografiske og kønsmæssige balance, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 6, i Rådets 
afgørelse, for så vidt angår den 
geografiske balance, bør omfatte 
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foranstaltninger svarende til dem, der er 
fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 401/2004.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om 
forslaget til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere, bør det klart fremgå, at en europæisk administration som 
forudsætning indebærer behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være 
virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og 
at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk og kønsmæssig balance.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Eftersom visse medlemsstaters 
statsborgere på nuværende tidspunkt er 
underrepræsenterede i Kommissionens 
Generaldirektorat for Eksterne 
Forbindelser, bør der indføres 
midlertidige foranstaltninger, som skal 
opretholdes indtil den 31. december 2020.

Begrundelse

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater 
i Den Europæiske Union og dennes borgere og skal som sådan være kendetegnet ved en 
passende geografisk og kønsmæssig balance. Den nuværende underrepræsentation af visse 
medlemsstater i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser retfærdiggør, at 
der indføres langsigtede særlige foranstaltninger til sikring af, at en tilsvarende ubalance ikke 
også gør sig gældende i EU-Udenrigstjenesten.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 
eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist
og uden forudgående stillingsopslag være 
muligt at overføre tjenestemænd i 
tjenestens interesse fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. 
Tilsvarende bør det i tjenestens interesse 
være muligt at overføre tjenestemænd fra 
EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 
eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det i behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde og uden 
forudgående stillingsopslag være muligt at 
overføre tjenestemænd i tjenestens 
interesse fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det 
i tjenestens interesse være muligt at 
overføre tjenestemænd fra EU-
Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

Begrundelse

Formuleringen "undtagelsesvist", som anvendes ved overførsel i tjenestens interesse af en 
ansat ved EU-Udenrigstjenesten, bør gøres mere præcis for at undgå vilkårlige ansættelser 
og for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel
personale fra de nationale diplomatiske 
tjenester som ansøgere fra Rådet og 
Kommissionen og interne ansøgere kan 
søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på 
lige fod. Senest den 1. juli 2013 bør dette 
også gælde tjenestemænd fra de øvrige 
institutioner. For at sikre, at personalet fra 
de nationale diplomatiske tjenester bliver 
ordentlig repræsenteret i EU-
Udenrigstjenesten, bør Unionens 

(8) Det er nødvendigt at sikre, at personale 
fra de nationale diplomatiske tjenester,
ansøgere fra Rådet og Kommissionen og 
interne ansøgere kan søge stillinger i EU-
Udenrigstjenesten på lige fod. Senest den
1. januar 2012 bør dette også gælde 
tjenestemænd fra de øvrige institutioner. 
For at sikre, at personalet fra de nationale 
diplomatiske tjenester bliver ordentlig 
repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, bør 
Unionens højtstående repræsentant for 
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højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
imidlertid have mulighed for at beslutte, at 
der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse 
med stillinger i AD-ansættelsesgruppen 
gives forrang til ansøgere fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens.

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
imidlertid have mulighed for at beslutte, at 
der indtil den 31. december 2011, eller 
indtil antallet af ansatte fra de nationale 
diplomatiske tjenester når op på en 
tredjedel af EU-Udenrigstjenestens 
personale, i forbindelse med stillinger i 
AD-ansættelsesgruppen gives forrang til
ansøgere fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, hvis 
kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

Begrundelse

Det skulle være nok med et år til at sikre, at de nationale diplomatiske tjenester er ordentligt 
repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten. Denne undtagelsesbestemmelse bør endda ophøre 
tidligere, såfremt formålet med den er opnået inden den 31. december 2011. 
Ændringsforslaget har til formål hurtigere også at åbne EU-Udenrigstjenestens stillinger for 
de ansatte ved Europa-Parlamentet og andre institutioner.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale 
diplomatiske tjenester, som udstationeres 
af deres medlemsstat, bør ansættes som 
midlertidigt ansatte og således ligestilles 
med tjenestemænd. 
Gennemførelsesbestemmelserne, som skal 
vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør 
sikre, at midlertidigt ansatte har samme
karrieremuligheder som tjenestemænd.

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale 
diplomatiske tjenester, som udstationeres 
af deres medlemsstat, bør ansættes på 
grundlag af en objektiv og gennemskuelig 
procedure som midlertidigt ansatte og 
således ligestilles med tjenestemænd. 
Gennemførelsesbestemmelserne, som skal 
vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør 
sikre lige karrieremuligheder for
midlertidigt ansatte og tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten.

Begrundelse

Første sætning kræver ingen forklaring. Formålet med anden sætning er at sikre lige 
karrieremuligheder for midlertidigt ansatte og tjenestemænd, hvor den oprindelige ordlyd 
kunne fortolkes på en sådan måde, at hovedvægten lå på karrieremulighederne for 
midlertidigt ansatte.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at undgå unødvendige 
begrænsninger for ansættelsen af personale 
fra de nationale diplomatiske tjenester i 
EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages 
særlige regler om kontrakternes længde. 
For denne særlige kategori af midlertidigt 
ansatte bør bestemmelserne om 
udstationering, tjenestefrihed af personlige 
årsager og seneste pensionsalder afpasses 
efter bestemmelserne for tjenestemænd.

(10) For at undgå unødvendige 
begrænsninger for ansættelsen af personale 
fra de nationale diplomatiske tjenester i 
EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages 
særlige regler om kontrakternes længde.
For denne særlige kategori af midlertidigt 
ansatte bør bestemmelserne om 
tjenestefrihed af personlige årsager og 
seneste pensionsalder afpasses efter 
bestemmelserne for tjenestemænd.

Begrundelse

Ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester, som allerede er udstationeret til EU-
Udenrigstjenesten, bør ikke kunne nyde godt af bestemmelserne for udstationering af 
tjenestemænd. En sådan ”dobbelt” udstationering ville give dem mulighed for at blive ansat 
ved andre EU-institutioner, hvilket ville føre til tab af kompetencer for den nye tjeneste og 
betyde, at der kunne komme personale ind i EU-institutionerne uden at have været underlagt 
den sædvanlige udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at lette den administrative byrde 
for EU-Udenrigstjenesten bør det 
disciplinærudvalg, der er oprettet i 
Kommissionen, også fungere som 
disciplinærudvalg for EU-
Udenrigstjenesten, medmindre Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
beslutter at oprette et disciplinærudvalg 
for EU-Udenrigstjenesten.

(12) For at lette den administrative byrde 
for EU-Udenrigstjenesten bør det 
disciplinærudvalg, der er oprettet i 
Kommissionen, også fungere som 
disciplinærudvalg for EU-
Udenrigstjenesten.
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Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde og sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på 
sammenlignelige aktivitetsområder skal Kommissionens disciplinærråd også fungere som 
disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, således som det også foreslås for 
personaleudvalget. Den Høje Repræsentant bør derfor ikke gives handlefrihed på dette 
område. Det foreslås imidlertid at indføre en revisionsklausul for at kontrollere, om sådanne 
specialiserede organer er relevante for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af de erfaringer, der er 
gjort siden 2004, synes det ikke at være 
berettiget at opretholde de begrænsninger, 
der for øjeblikket gælder for anvendelsen 
af bilag X til vedtægten på 
kontraktansatte. Det betyder navnlig, at 
kontraktansatte fuldt ud bør deltage i 
mobilitetsproceduren i henhold til artikel 
2 og 3 i bilag X. Med henblik herpå er det 
nødvendigt at fastslå, at kontraktansatte, 
som er ansat i en delegation, og som er 
omfattet af artikel 3a i 
ansættelsesvilkårene, midlertidigt kan 
overføres til institutionens hovedsæde.

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat 
specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at gøre det lettere for personale, 
der som led i deres arbejde foretager 
rejser uden for Den Europæiske Union, 
bør det være muligt at udstede 

udgår



AD\830555DA.doc 13/23 PE445.891v02-00

DA

passersedler, såfremt det er i tjenestens 
interesse, og særlige rådgivere bør være 
omfattet af denne mulighed.

Begrundelse

Der er ikke brug for en sådan bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Det er svært at se, hvorfor udstedelsen af passersedler bør 
generaliseres, når de i øjeblikket kun udstedes til delegationens højtstående tjenestemænd.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Artikel 23, tredje afsnit, affattes 
således:
"De i protokollen vedrørende privilegier 
og immuniteter nævnte passersedler 
udstedes til kontorchefer, tjenestemænd i 
lønklasserne AD 12 til AD 16, 
tjenestemænd med tjenestested uden for 
Den Europæiske Unions område og andre 
tjenestemænd, for hvem det er nødvendigt 
i tjenestens interesse." 

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for en sådan bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Det er svært at se, hvorfor udstedelsen af passersedler bør 
generaliseres, når de i øjeblikket kun udstedes til delegationens højtstående tjenestemænd.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 96 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegationschefen har myndighed over 
hele delegationens personale uanset dets 
status og med hensyn til alle dets 
aktiviteter. Han eller hun refererer til den 
højtstående repræsentant vedrørende den 
overordnede forvaltning af delegationens 
arbejde og for at sikre koordineringen af 
alle Unionens tiltag.
EU-delegationschefer, der fungerer som 
anvisningsberettigede ved subdelegation 
efter artikel 51, stk. 2, er underlagt 
Kommissionen, som er den ansvarlige 
institution for definition, udøvelse, 
kontrol og evaluering af deres 
forpligtelser og beføjelser som 
anvisningsberettigede ved subdelegation.
Tjenestemænd, som arbejder i en EU-
delegation, tager imod ordrer fra 
delegationslederen for så vidt angår 
gennemførelsen af EU’s budget.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der 
som led i deres arbejde udfører opgaver for 
Kommissionen, tager imod ordrer fra 
Kommissionen, for så vidt disse opgaver 
angår.

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der 
som led i deres arbejde udfører opgaver for 
Kommissionen, tager imod ordrer fra 
Kommissionen, for så vidt angår disse 
opgaver, under delegationslederens 
overordnede ansvar.

Begrundelse

Gennemførelsen af EU’s aktionsbudget bør klart bevares under Kommissionens og dens 
personales ansvarsområde, jf. artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at specificere, at delegationslederen 
(EU-Udenrigstjenesten) skal give ordrer på dette område. Den høje 
repræsentant/næstformand og delegationslederne skal dog orienteres om ordrerne.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 97 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan 
ansættelsesmyndigheden i de berørte 
institutioner undtagelsesvist og efter fælles 
aftale og udelukkende i tjenestens interesse 
overføre en tjenestemand, efter først at 
have hørt denne, fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten 
uden at slå den ledige stilling op. 
Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan 
overføres til Rådet eller Kommissionen på 
samme betingelser.

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan 
ansættelsesmyndigheden i de berørte 
institutioner i behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde og efter fælles aftale 
og udelukkende i tjenestens interesse 
overføre en tjenestemand, efter først at 
have hørt denne, fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten 
uden at slå den ledige stilling op. 
Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan 
overføres til Rådet eller Kommissionen på 
samme betingelser.

Begrundelse

Formuleringen "undtagelsesvist", som anvendes ved overførsel i tjenestens interesse af en 
ansat ved EU-Udenrigstjenesten, bør gøres mere præcis for at undgå vilkårlige ansættelser 
og for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten 
hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i 
Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte 
omfattet af artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
ansatte fra medlemsstaternes nationale 

Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten 
hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i 
Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte 
omfattet af artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
ansatte fra medlemsstaternes nationale 
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diplomatiske tjenester uden at give forrang 
til nogen af disse kategorier.

diplomatiske tjenester uden at give forrang 
til nogen af disse kategorier. Ved 
udnævnelsen af personale i EU-
Udenrigstjenesten skal der tages hensyn 
til målsætningen om at sikre passende 
geografisk balance og kønsmæssig 
balance på alle hierarkiske og 
organisatoriske niveauer og for alle dele 
af personalet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
4, andet og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, 
artikel 27, andet afsnit, samt artikel 29, 
stk. 1, litra a), b) og c), i denne vedtægt 
for tjenestemænd besættes ledige stillinger 
indtil den 31. december 2020 i 
overensstemmelse med vejledende 
ansættelsesmål, som er fastsat i henhold 
til Kinnock-referenceværdien[1], med 
statsborgere fra de underrepræsenterede 
medlemsstater. Udnævnelser foretages for 
alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen 
efter interne og eksterne 
udvælgelsesprøver på grundlag af 
kvalifikationsbeviser og prøver, som 
afholdes på de i bilag III til vedtægten 
fastsatte betingelser.
[1] Meddelelse fra Neil KINNOCK, 
C(2003)436/4.
Kinnock-referenceværdien KRV (Kinnock 
Reference Value): passende vejledende 
ansættelsesmål pr. medlemsstat, som 
udgøres af gennemsnittet af den relative 
værdi af følgende tre kriterier (udtrykt 
som procentsats): 1. antal indbyggere, 2. 
antal pladser i Europa-Parlamentet, og 3. 
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stemmevægt i Rådet.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 b i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning bør der indføres 
en ordning svarende til den, der er fastlagt i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004 
til udbedring af manglende geografisk balance.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 99 – stk.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og Kommissionens 
næstformand beslutter at oprette et 
disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, 
fungerer Kommissionens disciplinærråd 
også som disciplinærråd for EU-
Udenrigstjenesten.

1. Kommissionens disciplinærråd fungerer 
også som disciplinærråd for EU-
Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde og sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på 
sammenlignelige aktivitetsområder skal Kommissionens disciplinærråd også fungere som 
disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, således som det også foreslås for 
personaleudvalget. Den Høje Repræsentant bør derfor ikke gives handlefrihed på dette 
område. Det foreslås imidlertid at indføre en revisionsklausul for at kontrollere, om sådanne 
specialiserede organer er relevante for EU-Udenrigstjenesten.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Artikel 3 a – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I artikel 3a, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:
"Den, der ansættes for at arbejde på del-
eller heltidsbasis i en EU-delegation, kan 
midlertidigt forflyttes til institutionens 
hovedsæde i henhold til den 
mobilitetsprocedure, der er fastsat i artikel 
2 og 3 i bilag X til vedtægten."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat 
specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Artikel 3 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 3b affattes andet afsnit 
således:
"Med undtagelse af de tilfælde, der 
henvises til i artikel 3a, stk. 1, andet 
afsnit, er brug af kontraktansatte til 
varetagelse af hjælpefunktioner 
udelukket, hvis artikel 3a finder 
anvendelse."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
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Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat 
specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Kapitel 10 – artikel 50 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kan højst ansættes for en periode på 
fire år. Kontrakten kan forlænges mere end 
en gang for en periode på højst fire år ad 
gangen. Kontraktfornyelsen finder sted 
under forudsætning af, at udstationeringen 
fra den nationale diplomatiske tjeneste 
forlænges med den periode, som 
fornyelsen vedrører.

2. De kan højst ansættes for en periode på 
fire år. Kontrakter kan forlænges mere end 
en gang for en periode på højst fire år. 
Samlet bør ansættelsens varighed ikke 
overstige otte år. Under ekstraordinære 
omstændigheder og i tjenestens interesse 
kan kontrakten dog ved udgangen af den 
otteårige periode forlænges for en periode 
på højst to år. Kontraktfornyelsen finder 
sted under forudsætning af, at 
udstationeringen fra den nationale 
diplomatiske tjeneste forlænges med den 
periode, som fornyelsen vedrører.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse Kommissionens forslag til den aftale, der blev 
indgået i Madrid.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Kapitel 10 – artikel 50 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægtens artikel 37, 38 og 39 finder 
tilsvarende anvendelse. Udstationeringen 
må ikke overskride kontraktperioden.

udgår
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Begrundelse

Ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester, som allerede er udstationeret til EU-
Udenrigstjenesten, bør ikke kunne nyde godt af bestemmelserne for udstationering af 
tjenestemænd. En sådan ”dobbelt” udstationering ville give dem mulighed for at blive ansat 
ved andre EU-institutioner, hvilket ville føre til tab af kompetencer for den nye tjeneste og 
betyde, at der kunne komme personale ind i EU-institutionerne uden at have været underlagt 
den sædvanlige udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 12
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Artikel 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Artikel 118 affattes således:
"Artikel 118
Bilag X til vedtægten finder tilsvarende 
anvendelse på midlertidigt ansatte, der 
gør tjeneste i et tredjeland. Artikel 21 i 
samme bilag finder dog kun anvendelse, 
såfremt kontraktperioden ikke er på under 
et år."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-
Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag 
(jf. Kommissionens begrundelse). Det ville føre til yderligere udgifter og reducere de 
bevillinger, der er til rådighed under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme, på et 
tidspunkt hvor gennemførelsen af Lissabontraktaten kræver yderligere finansielle midler.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Senest 2 år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Unionens 
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højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
rapport om forordningens gennemførelse 
med særlig vægt på den kønsmæssige og 
geografiske balance inden for EU-
Udenrigstjenesten samt om 
gennemførelsen og de finansielle 
konsekvenser af de bestemmelser, der har 
budgetmæssige virkninger, navnlig 
anvendelsen af bilag X for ansatte på 
forældreorlov. Rapporten skal ligeledes 
indeholde en vurdering af, om det inden 
for EU-Udenrigstjenesten vil være 
hensigtsmæssigt at nedsætte et særligt 
personaleudvalg og et disciplinærråd.

Begrundelse

En revisionsklausul vil øge gennemskueligheden af EU-Udenrigstjenestens personalepolitik 
og give mulighed for at vurdere tjenestens kønsmæssige og geografiske balance samt EU-
Udenrigstjenestens eventuelle behov for et selvstændigt personaleudvalg og disciplinærråd.
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