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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 27, παράγραφος 3, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πρέπει να συνεργάζεται με τις 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και να απαρτίζεται από υπαλλήλους των 
αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς 
και αποσπασμένο προσωπικό από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Όπως συμβαίνει με όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, το προσωπικό 
και η πολιτική προσωπικού της ΕΥΕΔ θα ενταχθούν στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης) και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού (ΚΕΛΥ) των Κοινοτήτων αυτών. Για να παρασχεθεί στην ΕΥΕΔ η δυνατότητα 
να λειτουργεί όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται ορισμένες 
τροποποιήσεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG εκπονήθηκε με βάση το έγγραφο εργασίας 
της συντάκτριας γνωμοδότησης που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής της 13ης 
Ιουλίου 2010 (PE 445.751).

Η πρόταση της Επιτροπής έχει κυρίως διττό στόχο:
- να εισαγάγει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη σύσταση και τη λειτουργία της 

ΕΥΕΔ 
- να μεταβάλει τις συνθήκες εργασίας στις αντιπροσωπείες της Ένωσης με περισσότερο 

τεχνικές (αλλά δαπανηρές) τροποποιήσεις που αφορούν το παράρτημα Χ του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης (που εφαρμόζεται στο προσωπικό που υπηρετεί σε τρίτες χώρες), 
τους συμβασιούχους και τους τοπικούς υπαλλήλους.

Τόσο για λόγους διαφάνειας όσο και για δημοσιονομικούς λόγους1, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης εκτιμά ότι οι αλλαγές πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα για τη 
σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, με δύο εξαιρέσεις που αναφέρονται κατωτέρω που 
εκτιμά ότι είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να υποστηριχθούν:
- εφαρμογή των οφελών του παραρτήματος 10 όταν λαμβάνεται γονική/οικογενειακή άδεια, 

προκειμένου να υποστηριχθεί ο γενικός στόχος του αποτελεσματικότερου συνδυασμού της 
ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή και να αρθεί ιδίως το εμπόδιο για γυναίκες που θα 
μπορούσαν, σε διαφορετική περίπτωση, να ενδιαφερθούν να αναλάβουν μια θέση σε 
αντιπροσωπεία της Ένωσης

- και επίσημη αναγνώριση στον ΚΕΛΥ των ταμείων ασφάλισης και ασθενείας για τους 
τοπικούς υπαλλήλους σε χώρες με ανύπαρκτη ή ανεπαρκή κοινωνική προστασία.

                                               
1 Και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στην πρόταση της Επιτροπής όπου αναφέρεται: "(...) Εκτός από τις 
προσαρμογές στη νέα ορολογία που προκύπτει από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο για τη σύσταση και τη λειτουργία της 
ΕΥΕΔ."
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Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι, εξ όσων γνωρίζει η συντάκτρια γνωμοδότησης, οι 
προτεινόμενες τροπολογίες είναι συμβατές - ή ακόμη και συνεκτιμούν - με την πολιτική 
συμφωνία που επετεύχθη στις 21 Μαΐου 22010 στη Μαδρίτη.

Στο έγγραφο εργασίας, η συντάκτρια γνωμοδότησης επισήμανε ορισμένα αδύνατα σημεία 
στις δημοσιονομικές επιπτώσεις του κανονισμού όπως παρουσιάζονται στο νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο και τα δικαιολογητικά έγγραφα (κυρίως ως προς το προαναφερθέν 
ζήτημα της γονικής άδειας) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς τη 
διακηρυσσόμενη δημοσιονομική ουδετερότητα της πρότασης. Ως προς το θέμα αυτό, η 
προτεινόμενη απόρριψη τόσο της νέας διαδικασίας κινητικότητας όσο και της εφαρμογής του 
παραρτήματος 10 για τους συμβασιούχους αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 
πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ζητείται επίσης ειδική έκθεση από τον Ύπατο Εκπρόσωπο σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού, μόλις η ΕΥΕΔ φτάσει σε μια αποδοτική ταχύτητα, κυρίως όσον αφορά την 
ισορροπία από άποψη φύλου και γεωγραφίας στην ΕΥΕΔ και τις πραγματικές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις της επέκτασης του οφέλους του παραρτήματος 10 στο προσωπικό 
που λαμβάνει γονική άδεια (αύξηση της λαμβανόμενης γονικής/οικογενειακής άδειας, 
αναπλήρωση προσωπικού, αντίκτυπος στην εύρυθμη λειτουργία των αντιπροσωπειών).

Άλλες τροπολογίες αφορούν:
- την προστασία των προνομίων του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό,
- την απόρριψη της δυνατότητας απόσπασης του προσωπικού που έχει ήδη αποσπασθεί από 

εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες,
- την αποσαφήνιση των δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων,
- την απόρριψη της αλλαγής στην πολιτική για την άδεια διέλευσης στο πλαίσιο των 

αντιπροσωπειών,
- και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΥΕΔ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές 
στον Κανονισμό Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό θα 
πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες
και, κατά συνέπεια, συμβατές με το 
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ανώτατο όριο του τομέα 5 του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι οιαδήποτε απόφαση για 
πιστώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί και 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να 
λαμβάνεται στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλα τα μέλη του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ που καλύπτονται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό θα πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις στην ΕΥΕΔ, 
ανεξαρτήτως του αν είναι υπάλληλοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έκτακτο 
προσωπικό προερχόμενο από τις 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, και την ίδια αντιμετώπιση, ιδίως 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για την 
ανάληψη κάθε θέσης υπό ισοδύναμους 
όρους. Καμία διάκριση δεν θα πρέπει να 
γίνεται μεταξύ έκτακτου προσωπικού 
προερχόμενου από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες και των 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων 
που πρέπει να εκτελεσθούν σε όλους τους 
τομείς δραστηριοτήτων και τις πολιτικές 
που εφαρμόζει η ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν ζωτική σημασία για τη διασφάλιση μιας σύντονης 
και ανεξάρτητης υπηρεσίας. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, με την 
εξαίρεση, ως εκ τούτου, της δυνατότητας απόσπασης του προσωπικού που έχει ήδη αποσπασθεί 
από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Ο προϊστάμενος της αντιπροσωπείας 
θα πρέπει να προΐσταται όλων των μελών 
του προσωπικού της αντιπροσωπείας, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και 
για όλες τις δραστηριότητες. Θα πρέπει 
να λογοδοτεί στον Ύπατο Εκπρόσωπο για 
τη συνολική διαχείριση του έργου της 
αντιπροσωπείας και για τη διασφάλιση 
συντονισμού σε όλες τις δράσεις της 
Ένωσης.
Στις περιπτώσεις που οι προϊστάμενοι 
αντιπροσωπειών ενεργούν ως κύριοι 
διατάκτες σύμφωνα με τη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 51, θα πρέπει να 
υπάγονται στην Επιτροπή που είναι το 
αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον 
καθορισμό, την άσκηση, τον έλεγχο και 
την αποτίμηση των καθηκόντων και των 
αρμοδιοτήτων τους ως κύριων 
διατακτών.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε 
Αντιπροσωπεία της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν οδηγίες από τον προϊστάμενο 
της αντιπροσωπείας σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενδείκνυται επίσης να διευκρινιστεί ότι 
οι υπάλληλοι της ΕΥΕΔ που εκτελούν 
καθήκοντα για λογαριασμό της Επιτροπής 
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων 
τους, θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες της 

(4) Ενδείκνυται επίσης να διευκρινιστεί ότι 
οι υπάλληλοι της ΕΥΕΔ που εκτελούν 
καθήκοντα για λογαριασμό της Επιτροπής 
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων 
τους, θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες της 
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Επιτροπής. Επίσης, οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής που υπηρετούν σε 
Αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να 
ακολουθούν οδηγίες του Προϊσταμένου 
Αντιπροσωπείας, ιδίως σε οργανωτικά και 
διοικητικά ζητήματα και για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Επιτροπής υπό τη γενική ευθύνη του 
Προϊσταμένου της Αντιπροσωπείας.
Επίσης, οι υπάλληλοι της Επιτροπής που 
υπηρετούν σε Αντιπροσωπείες της Ένωσης 
θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες του 
Προϊσταμένου Αντιπροσωπείας, ιδίως σε 
οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα και 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να 
παραμείνει στο πλαίσιο και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και του προσωπικού της, 
σύμφωνα με το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ. Δεν φαίνεται σκόπιμο να διευκρινίζεται ότι ο 
Προϊστάμενος Αντιπροσωπείας θα πρέπει να δίνει οδηγίες σχετικά. Ωστόσο, η ΥΕ/ΑΠ και οι 
Προϊστάμενοι Αντιπροσωπειών θα πρέπει να ενημερώνονται για τις οδηγίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η έννοια της ευρωπαϊκής διοίκησης 
επιτάσσει, ως θεμελιώδη αρχή, την 
κατάλληλη γεωγραφική 
αντιπροσωπευτικότητα σε επίπεδο 
προσωπικού. Η πρόσληψη σε θέσεις της 
ΕΥΕΔ, μολονότι αξιοκρατική, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την κατάλληλη παρουσία 
πολιτών από όλα τα κράτη μέλη σε όλα τα 
επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζεται η δέουσα ισορροπία των 
φύλων σε όλα τα επίπεδα.

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 7β του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η έννοια της ευρωπαϊκής διοίκησης επιβάλλει ως 
προϋπόθεση την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα 
αντιπροσωπεύει πραγματικά όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως τέτοια, θα χαρακτηρίζεται από τη δέουσα γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και την 
ισορροπία των φύλων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η παράγραφος 7 του νομοθετικού 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 
σχετικά με την πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης αναφέρει ότι τα πρόσθετα ειδικά 
μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 6, της απόφασης του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση της 
ισόρροπης γεωγραφικής εκπροσώπησης 
και της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μέτρα ανάλογα με αυτά που προβλέπει ο 
κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 401/2004. 

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 7 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η έννοια 
της ευρωπαϊκής διοίκησης επιβάλλει ως προϋπόθεση την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης που θα αντιπροσωπεύει πραγματικά όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως τέτοια, θα χαρακτηρίζεται από τη δέουσα γεωγραφική 
αντιπροσωπευτικότητα και την ισορροπία των φύλων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Λόγω της σημερινής 
υποεκπροσώπησης πολιτών από ορισμένα
κράτη μέλη στη Γενική Διεύθυνση 
Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής, θα 
πρέπει να ληφθούν προσωρινά μέτρα και 



AD\830555EL.doc 9/24 PE445.891v02-00

EL

να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να αντιπροσωπεύει πραγματικά όλα τα 
κράτη μέλη και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως τέτοια, να χαρακτηρίζεται από τη 
δέουσα γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και την ισορροπία των φύλων. Η σημερινή 
υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών μελών στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της 
Επιτροπής δικαιολογεί την πρόβλεψη μακροπρόθεσμων ειδικών μέτρων για να διασφαλιστεί ότι 
η ανισορροπία αυτή δεν θα χαρακτηρίζει την ΕΥΕΔ. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
περιστάσεις με ευέλικτο τρόπο (για 
παράδειγμα, η επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί μια θέση ή η μελλοντική 
μεταφορά καθηκόντων υποστήριξης από 
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
ΕΥΕΔ), θα πρέπει επίσης, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να καταστεί εφικτή η 
μετάθεση μονίμων υπαλλήλων προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση της κενής θέσης, 
από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
ΕΥΕΔ. Ομοίως, θα πρέπει να είναι εφικτή 
η μετάθεση μονίμων υπαλλήλων, προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, από την ΕΥΕΔ 
στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή.

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
περιστάσεις με ευέλικτο τρόπο (για 
παράδειγμα, η επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί μια θέση ή η μελλοντική 
μεταφορά καθηκόντων υποστήριξης από 
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
ΕΥΕΔ), θα πρέπει επίσης, σε δεόντως 
αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, 
να καταστεί εφικτή η μετάθεση μονίμων 
υπαλλήλων προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση της κενής θέσης, από το 
Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην ΕΥΕΔ. 
Ομοίως, θα πρέπει να είναι εφικτή η 
μετάθεση μονίμων υπαλλήλων, προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, από την ΕΥΕΔ 
στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιορίζονται ακριβέστερα οι "εξαιρετικές περιπτώσεις" για τη μετάθεση ενός 
υπαλλήλου της ΕΥΕΔ προς το συμφέρον της υπηρεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
αυθαίρετοι διορισμοί και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες, οι υποψήφιοι από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς
και οι εσωτερικοί υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν σε ισότιμη βάση 
υποψηφιότητα για θέσεις στην ΕΥΕΔ.
Τούτο πρέπει επίσης να ισχύσει το 
αργότερο από την 1η Ιουλίου 2013 και για 
τους μονίμους υπαλλήλους άλλων 
θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, για τη 
διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να 
δύναται να αποφασίσει ότι, μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2013, για θέσεις της ομάδας 
καθηκόντων AD μπορεί να δίδεται 
προτεραιότητα σε υποψηφίους από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών εφόσον αυτοί διαθέτουν ουσιωδώς 
ισοδύναμα προσόντα.

(8) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες, οι υποψήφιοι από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή και οι 
εσωτερικοί υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν σε ισότιμη βάση 
υποψηφιότητα για θέσεις στην ΕΥΕΔ.
Τούτο πρέπει επίσης να ισχύσει το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και 
για τους μονίμους υπαλλήλους άλλων 
θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, για τη 
διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να 
δύναται να αποφασίσει ότι για θέσεις της 
ομάδας καθηκόντων AD, είτε μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 είτε έως ότου το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες φθάσει το ένα-
τρίτο του συνολικού προσωπικού της 
ΕΥΕΔ, ανάλογα με το ποια προϋπόθεση 
θα εκπληρωθεί πρώτη, μπορεί να δίδεται 
προτεραιότητα σε υποψηφίους από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών εφόσον αυτοί διαθέτουν ουσιωδώς 
ισοδύναμα προσόντα.

Αιτιολόγηση

Ένα έτος φαίνεται αρκετό για να εξασφαλισθεί ότι οι εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες 
εκπροσωπούνται σωστά εντός της ΕΥΕΔ. Επί πλέον, η παρέκκλιση αυτή πρέπει να σταματήσει 
νωρίτερα εάν ο στόχος της επιτευχθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η παρούσα τροπολογία 
στοχεύει στο ταχύτερο άνοιγμα των θέσεων της ΕΥΕΔ και σε υπαλλήλους από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι προερχόμενοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες επιλεγμένοι 
υποψήφιοι που αποσπώνται από τα κράτη 
μέλη προέλευσής τους πρέπει να 
προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι 
και, συνεπώς, να αντιμετωπίζονται ισότιμα 
με τους μονίμους υπαλλήλους. Οι 
διατάξεις εφαρμογής που θα εγκριθούν από 
την ΕΥΕΔ πρέπει να εξασφαλίζουν 
προοπτικές σταδιοδρομίας για τους
εκτάκτους υπαλλήλους που είναι ισότιμοι 
με τους εν λόγω μονίμους υπαλλήλους.

(9) Οι προερχόμενοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες επιλεγμένοι 
υποψήφιοι που αποσπώνται από τα κράτη 
μέλη προέλευσής τους πρέπει να 
προσλαμβάνονται βάσει αντικειμενικής 
και διαφανούς διαδικασίας ως έκτακτοι 
υπάλληλοι και, συνεπώς, να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους μονίμους 
υπαλλήλους. Οι διατάξεις εφαρμογής που 
θα εγκριθούν από την ΕΥΕΔ πρέπει να 
εξασφαλίζουν ισοδύναμες προοπτικές 
σταδιοδρομίας για τους έκτακτους 
υπαλλήλους και τους μονίμους
υπαλλήλους της ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Η πρώτη πρόταση είναι αυτονόητη. Η δεύτερη πρόταση στοχεύει στην εξασφάλιση ισοδύναμων 
προοπτικών σταδιοδρομίας μεταξύ έκτακτων και μόνιμων υπαλλήλων, ενώ το αρχικό κείμενο 
μπορούσε να ερμηνευθεί σαν να επικεντρωνόταν κυρίως στις προοπτικές σταδιοδρομίας για 
τους έκτακτους υπαλλήλους.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την αποφυγή περιττών 
περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση 
προσωπικού από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες στην ΕΥΕΔ, θα πρέπει να 
εγκριθούν ειδικές ρυθμίσεις για τη 
διάρκεια των συμβάσεων. Για τη 
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία έκτακτων 
υπαλλήλων, οι ρυθμίσεις οι σχετικές με 
την απόσπαση, την άδεια για προσωπικούς 
λόγους και τη μέγιστη ηλικία 
συνταξιοδότησης πρέπει να 

(10) Για την αποφυγή περιττών 
περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση 
προσωπικού από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες στην ΕΥΕΔ, θα πρέπει να 
εγκριθούν ειδικές ρυθμίσεις για τη 
διάρκεια των συμβάσεων. Για τη 
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία έκτακτων 
υπαλλήλων, οι ρυθμίσεις οι σχετικές με 
την άδεια για προσωπικούς λόγους και τη 
μέγιστη ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με εκείνες που ισχύουν 
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ευθυγραμμιστούν με εκείνες που ισχύουν 
για τους μονίμους υπαλλήλους.

για τους μονίμους υπαλλήλους.

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες που έχουν ήδη αποσπασθεί στην ΕΥΕΔ 
δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τις διατάξεις που αφορούν την 
απόσπαση και ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους. Αυτή η "δεύτερη" απόσπαση θα τους 
επέτρεπε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα οδηγούσε 
ενδεχομένως σε απώλεια δεξιοτήτων για τη νέα αυτή υπηρεσία καθώς και στην είσοδο στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ προσωπικού το οποίο δεν θα έχει υποβληθεί στις συνήθεις διαδικασίες 
επιλογής.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την ελάφρυνση του διοικητικού 
φόρτου της ΕΥΕΔ, το πειθαρχικό 
συμβούλιο στην Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως πειθαρχικό συμβούλιο 
για την ΕΥΕΔ, εκτός αν ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής αποφασίσει να συσταθεί 
πειθαρχικό συμβούλιο για την ΕΥΕΔ.

(12) Για την ελάφρυνση του διοικητικού 
φόρτου της ΕΥΕΔ, το πειθαρχικό 
συμβούλιο στην Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως πειθαρχικό συμβούλιο 
για την ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττές επικαλύψεις σε επίπεδο οργάνωσης και να 
διασφαλίζεται η συνέπεια των δράσεων σε παρεμφερείς τομείς δραστηριότητας, το πειθαρχικό 
συμβούλιο της Επιτροπής θα πρέπει, όπως προτείνεται για την επιτροπή προσωπικού του, να 
εκτελεί χρέη πειθαρχικού συμβουλίου και για την ΕΥΕΔ. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αφεθεί 
κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στον Ύπατο Εκπρόσωπο ως προς το θέμα αυτό. 
Προτείνεται, ωστόσο, ρήτρα επανεξέτασης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον τα ειδικά αυτά 
σώματα θα έχουν σημασία για την ΕΥΕΔ.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Με βάση την κτηθείσα πείρα από το 
2004 μέχρι σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι δεν δικαιολογείται η διατήρηση του 
ισχύοντος περιορισμού όσον αφορά την 
εφαρμογή του παραρτήματος Χ του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
στους συμβασιούχους. Τούτο σημαίνει 
ειδικότερα ότι οι συμβασιούχοι θα πρέπει 
να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία 
κινητικότητας δυνάμει των άρθρων 2 και 
3 του παραρτήματος Χ. Προς το σκοπό 
αυτό, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα να απασχολούνται στην έδρα 
του οργάνου οι απασχολούμενοι σε 
Αντιπροσωπείες συμβασιούχοι, για τους 
οποίους ισχύει το άρθρο 3α του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητες οι διατάξεις αυτές (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Επιπλέον, οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται ειδικά για να 
εργαστούν στις αντιπροσωπείες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τη διευκόλυνση της κατάστασης 
για το προσωπικό που ταξιδεύει εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
άσκησης των καθηκόντων του, θα πρέπει 
να καταστεί δυνατή η έκδοση άδειας 
διέλευσης, εφόσον επιβάλλεται προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, και οι ειδικοί 
σύμβουλοι πρέπει να καλύπτονται από τη 

διαγράφεται
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δυνατότητα αυτή.

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητη η διάταξη αυτή (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Δεν υπάρχει λόγος να γενικευθεί η άδεια διέλευσης η οποία 
επί του παρόντος προβλέπεται μόνο για τους ανώτατους υπαλλήλους των αντιπροσωπειών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 23, το τρίτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"Η άδεια διέλευσης που προβλέπεται στο 
πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών 
εκδίδονται για τους προϊσταμένους 
μονάδας, για μονίμους υπαλλήλους των 
βαθμών AD12 έως AD16, για μονίμους 
υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός του 
εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και για άλλους υπαλλήλους για 
τους οποίους απαιτείται η εν λόγω άδεια 
διέλευσης προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας."

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητη η διάταξη αυτή (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Δεν υπάρχει λόγος να γενικευθεί η άδεια διέλευσης η οποία 
επί του παρόντος προβλέπεται μόνο για τους ανώτατους υπαλλήλους των αντιπροσωπειών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VΙΙΙα – Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προϊστάμενος της αντιπροσωπείας 
προΐσταται όλων των μελών του 
προσωπικού της αντιπροσωπείας, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και 
για όλες τις δραστηριότητες. Λογοδοτεί 
στον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη συνολική 
διαχείριση του έργου της αντιπροσωπείας 
και για τη διασφάλιση συντονισμού σε 
όλες τις δράσεις της Ένωσης.
Στις περιπτώσεις που οι προϊστάμενοι 
αντιπροσωπειών ενεργούν ως κύριοι 
διατάκτες σύμφωνα με τη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 51, υπάγονται 
στην Επιτροπή που είναι το αρμόδιο 
θεσμικό όργανο για τον καθορισμό, την 
άσκηση, τον έλεγχο και την αποτίμηση 
των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
τους ως κύριων διατακτών.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε
Αντιπροσωπεία της Ένωσης λαμβάνουν 
οδηγίες από τον προϊστάμενο της 
αντιπροσωπείας σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 96 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11, ένας 
υπάλληλος της Επιτροπής που εργάζεται 
σε Αντιπροσωπεία της Ένωσης λαμβάνει 
οδηγίες από τον Προϊστάμενο της 
Αντιπροσωπείας, ιδίως για οργανωτικά και 
διοικητικά θέματα και, σύμφωνα με τις 
εγκριθείσες νομικές πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 322 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά με την εκτέλεση του 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11, ένας 
υπάλληλος της Επιτροπής που εργάζεται 
σε Αντιπροσωπεία της Ένωσης λαμβάνει 
οδηγίες από τον Προϊστάμενο της 
Αντιπροσωπείας, ιδίως για οργανωτικά και 
διοικητικά θέματα και, σύμφωνα με τις 
εγκριθείσες νομικές πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 322 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά με την εκτέλεση του 
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προϋπολογισμού της Ένωσης. προϋπολογισμού της Ένωσης.
Υπάλληλος της ΕΥΕΔ ο οποίος πρέπει, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να 
εκτελεί καθήκοντα για την Επιτροπή, 
λαμβάνει για την άσκηση των εν λόγω 
καθηκόντων οδηγίες από την Επιτροπή.

Υπάλληλος της ΕΥΕΔ ο οποίος πρέπει, 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να 
εκτελεί καθήκοντα για την Επιτροπή, 
λαμβάνει για την άσκηση των εν λόγω 
καθηκόντων οδηγίες από την Επιτροπή, 
υπό τη γενική ευθύνη του Προϊσταμένου 
της Αντιπροσωπείας.

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να 
παραμείνει στο πλαίσιο και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και του προσωπικού της, 
σύμφωνα με το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ. Δεν φαίνεται σκόπιμο να διευκρινίζεται ότι ο 
Προϊστάμενος Αντιπροσωπείας θα πρέπει να δίνει οδηγίες σχετικά. Ωστόσο, ο ΥΕ/ΑΠ και οι 
Προϊστάμενοι Αντιπροσωπειών θα πρέπει να ενημερώνονται για τις οδηγίες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 97 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, οι 
αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ενεργώντας 
κατόπιν κοινής συμφωνίας και 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, μετά από ακρόαση του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου, να τον 
μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς κοινοποίηση 
στο προσωπικό σχετικά με την κενή θέση. 
Υπό τους ίδιους όρους, μπορεί να 
μετατεθεί ένας υπάλληλος της ΕΥΕΔ στο 
Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, οι 
αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται, σε 
δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ενεργώντας κατόπιν κοινής 
συμφωνίας και αποκλειστικά προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, μετά από 
ακρόαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, 
να τον μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή 
την Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς 
κοινοποίηση στο προσωπικό σχετικά με 
την κενή θέση. Υπό τους ίδιους όρους, 
μπορεί να μετατεθεί ένας υπάλληλος της 
ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιορίζονται ακριβέστερα οι "εξαιρετικές περιπτώσεις" για τη μετάθεση ενός 
υπαλλήλου της ΕΥΕΔ προς το συμφέρον της υπηρεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
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αυθαίρετοι διορισμοί και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VΙΙΙα – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες. Κατά το διορισμό 
προσωπικού στην ΕΥΕΔ, δίνεται η 
δέουσα προσοχή στο στόχο της 
εξασφάλισης της δέουσας  γεωγραφικής
αντιπροσώπευσης καθώς και ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα 
ιεραρχίας και οργάνωσης και για όλα τα 
μέλη του προσωπικού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VΙΙΙα – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4, 
δεύτερη και τρίτη παράγραφος, του 
άρθρου 7, εδάφιο 1, του άρθρου 27, 
παράγραφος 2 και του άρθρου 29, εδάφιο 
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1, στοιχεία (a), (β) και (γ) του παρόντος 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 
οι κενές θέσεις καλύπτονται, σύμφωνα με 
τους ενδεικτικούς στόχους ως προς την 
πρόσληψη όπως καθορίζονται βάσει της
τιμής αναφοράς Kinnock [1], με το 
διορισμό υπηκόων από τα 
υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη. Οι 
διορισμοί γίνονται για όλους τους 
βαθμούς της ομάδας καθηκόντων AD με 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
διαγωνισμούς βάσει προσόντων και 
δοκιμασιών που διοργανώνονται όπως 
ορίζεται στο Παράτημα ΙΙΙ του παρόντος 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 
[1] Ανακοίνωση KINNOCK C(2003)436/4
KRV (τιμή αναφοράς Kinnock) -
κατάλληλοι ενδεικτικοί στόχοι ως προς 
την πρόσληψη ανά κράτος μέλος που 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο της 
σχετικής αξίας τριών κριτηρίων 
(εκπεφρασμένων ποσοστιαία): 1. αριθμός 
κατοίκων, 2. αριθμός εδρών στο ΕΚ, 3. 
στάθμιση ψήφων στο Συμβούλιο

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ανάλογο με αυτό που καθιερώθηκε με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 401/2004 για τη διόρθωση της γεωγραφικής 
ανισορροπίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 99 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με εξαίρεση την περίπτωση που ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής αποφασίσει να συσταθεί 

1. Το πειθαρχικό συμβούλιο της Επιτροπής 
θα εκτελεί επίσης χρέη πειθαρχικού 
συμβουλίου για την ΕΥΕΔ.
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πειθαρχικό συμβούλιο για την ΕΥΕΔ, το 
πειθαρχικό συμβούλιο της Επιτροπής θα 
εκτελεί επίσης χρέη πειθαρχικού 
συμβουλίου για την ΕΥΕΔ.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττές επικαλύψεις σε επίπεδο οργάνωσης και να 
διασφαλίζεται η συνέπεια των δράσεων σε παρεμφερείς τομείς δραστηριότητας, το πειθαρχικό 
συμβούλιο της Επιτροπής θα πρέπει, όπως προτείνεται για την επιτροπή προσωπικού του, να 
εκτελεί χρέη πειθαρχικού συμβουλίου και για την ΕΥΕΔ. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αφεθεί 
κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στον Ύπατο Εκπρόσωπο ως προς το θέμα αυτό. 
Προτείνεται ωστόσο ρήτρα επανεξέτασης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον τα ειδικά αυτά 
σώματα θα έχουν σημασία για την ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3α 
προστίθεται η ακόλουθη φράση:

διαγράφεται

"Στους υπαλλήλους που έχουν 
προσληφθεί σε Αντιπροσωπείες της 
Ένωσης για την εκτέλεση καθηκόντων με 
πλήρες ή μειωμένο ωράριο δύνανται να 
ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα στην 
έδρα του οργάνου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κινητικότητας που ορίζεται 
στα άρθρα 2 και 3 του παραρτήματος X 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης."

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητες οι διατάξεις αυτές (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Επιπλέον, οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται ειδικά για να 
εργαστούν στις αντιπροσωπείες.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 3 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 3β, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 3α της παραγράφου 1, η 
χρησιμοποίηση συμβασιούχων για 
επικουρικά καθήκοντα αποκλείεται όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 3α."

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητες οι διατάξεις αυτές (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Επιπλέον, οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται ειδικά για να 
εργαστούν στις αντιπροσωπείες.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κεφάλαιο 10 – άρθρο 50 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μπορούν να προσληφθούν για μέγιστη 
περίοδο τεσσάρων ετών. Οι συμβάσεις 
δύνανται να ανανεωθούν περισσότερο από 
μία φορά για μέγιστη περίοδο τεσσάρων 
ετών κάθε φορά. Η ανανέωση εγκρίνεται 
υπό τον όρο να παραταθεί η απόσπαση από 
την εθνική διπλωματική υπηρεσία για την 
περίοδο της ανανέωσης.

2. Μπορούν να προσληφθούν για μέγιστη 
περίοδο τεσσάρων ετών. Οι συμβάσεις 
μπορούν να ανανεώνονται περισσότερο 
από μία φορά για μέγιστη περίοδο 
τεσσάρων ετών. Συνολικά, οι προσλήψεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν την οκταετία. 
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιστάσεις και 
προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στο 
τέλος της οκταετίας η σύμβαση μπορεί να 
παρατείνεται για μέγιστη περίοδο δύο 
ετών. Η ανανέωση εγκρίνεται υπό τον όρο 
να παραταθεί η απόσπαση από την εθνική 
διπλωματική υπηρεσία για την περίοδο της 
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ανανέωσης.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση της πρότασης της Επιτροπής με τη συμφωνία που 
επετεύχθη στη Μαδρίτη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κεφάλαιο 10 – άρθρο 50 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 37, 38 και 39 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία. Η απόσπαση δεν 
επεκτείνεται πέραν της λήξης της 
σύμβασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες που έχουν ήδη αποσπασθεί στην ΕΥΕΔ 
δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τις διατάξεις που αφορούν την 
απόσπαση και ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους. Αυτή η "δεύτερη" απόσπαση θα τους 
επέτρεπε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα οδηγούσε 
ενδεχομένως σε απώλεια δεξιοτήτων για τη νέα αυτή υπηρεσία καθώς και στην είσοδο στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ προσωπικού το οποίο δεν θα έχει υποβληθεί στις συνήθεις διαδικασίες 
επιλογής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 12
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Το άρθρο 118 αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα:

διαγράφεται

"Άρθρο 118
Το παράρτημα Χ του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία στους συμβασιούχους που 
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υπηρετούν σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, το 
άρθρο 21 του εν λόγω παραρτήματος 
εφαρμόζεται μόνον εάν η διάρκεια της 
σύμβασης δεν είναι μικρότερη από ένα 
έτος."

Αιτιολόγηση

Για τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ, οι οποίες πρέπει και να καθορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι απαραίτητες οι διατάξεις αυτές (βλέπε 
αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής). Τούτο θα συνεπαγόταν πρόσθετες δαπάνες και μείωση των 
πιστώσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία για την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας χρειάζονται 
επιπλέον κονδύλια. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή του, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ισορροπία μεταξύ των φύλων και τη 
γεωγραφική ισορροπία του προσωπικού 
της ΕΥΕΔ, καθώς και σχετικά με την 
εφαρμογή και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις των διατάξεων που έχουν 
δημοσιονομικό αντίκτυπο, συγκεκριμένα 
την εφαρμογή του παραρτήματος 10 για 
το προσωπικό που λαμβάνει γονική άδεια.
Στην εν λόγω έκθεση πρέπει να 
αξιολογείται επίσης κατά πόσον θα ήταν 
σκόπιμη η σύσταση ειδικής επιτροπής 
προσωπικού και πειθαρχικού συμβουλίου 
στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ.
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Αιτιολόγηση

Μια ρήτρα αναθεώρησης θα βελτίωνε τη διαφάνεια στην πολική προσωπικού της ΕΥΕΔ και θα 
αποτελούσε ευκαιρία να διακριβωθεί η ισορροπία από άποψη φύλου και γεωγραφίας εντός της 
υπηρεσίας, καθώς και η ενδεχόμενη ανάγκη να αποκτήσει η ΕΥΕΔ τη δικής της επιτροπή 
προσωπικού και πειθαρχικό συμβούλιο.
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