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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló szerződés 27. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) a tagállamok diplomáciai szolgálataival együttműködésben 
tevékenykedjen, és a Tanács Főtitkársága, valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a nemzeti diplomáciai szolgálatok által kirendelt 
személyzetből álljon.

Az EKSZ állomány- és személyzeti politikája az Unió összes intézményével és testületével 
azonos módon az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (személyzeti 
szabályzat) és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 
(alkalmazási feltételek) által megszabott keretek között fog működni. Annak érdekében, hogy 
az EKSZ az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározottaknak megfelelően 
működhessen, helyenként módosítani kell a személyzeti szabályzatot és az alkalmazási 
feltételeket.

A Költségvetési Bizottság véleménytervezete az előadó Költségvetési Bizottság 2010. július 
13-i ülésén megvitatott munkadokumentuma (PE 445.751) alapján készült el. 

A Bizottság javaslata azt a két célt tűzi ki, hogy:
- elvégezzék az EKSZ létrehozásához és működtetéséhez szükséges módosításokat,
- technikai jellegű (de költséges) módosításokkal, amelyek a személyzeti szabályzat 

(harmadik országokban szolgálatot teljesítő személyzetre alkalmazandó) X.
mellékletét, a szerződéses és helyi személyzetet érintik, átalakítsák az uniós 
küldöttségek munkafeltételeit.

Az átláthatóságra és a költségvetési szempontokra való tekintettel1 az előadó úgy véli, hogy a 
változtatásoknak csak az EKSZ felállításához és működtetéséhez szükséges intézkedésekre 
kellene korlátozódniuk az alábbi két kivétellel, amelyeket az előadó rendkívül fontosnak ítél 
és támogatandónak tart:
- A X. mellékletben foglalt jogosultságok alkalmazása szülői / családi szabadság 

igénybevétele esetén annak érdekében, hogy előmozdítsák a magán- és szakmai élet 
megfelelőbb összehangolásának általános célját, és mindenekelőtt elhárítsák az 
akadályokat, amelyekkel azok a nők szembesülnek, akik egyébként szívesen 
vállalnának állást egy uniós küldöttségben

- és a helyi alkalmazottak nyugdíj- és betegbiztosítási rendszerei hivatalos elismerése az 
alkalmazási feltételekben az olyan országok esetében, ahol nincs vagy nem megfelelő 
a szociális védelem.

Hangsúlyozni kell, hogy az előadó legjobb tudomása szerint a javasolt módosítások 
összeegyeztethetők a Madridban 2010. június 21-én megkötött politikai megállapodással, sőt 
figyelembe veszik azt.

                                               
1 Továbbá összhangban a bizottsági javaslat indokolásával, amely szerint: „(...) A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséből adódó terminológiai változások követésén túlmenően a javaslat az EKSZ létrehozásához és 
működéséhez szükséges módosításokra korlátozódik.”
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Az előadó munkadokumentumában rámutatott néhány gyenge pontra, ami a rendelet 
költségvetési kihatását illeti a Bizottság jogalkotási pénzügyi kimutatása és a kísérő 
dokumentumok szerint (nevezetesen a szülői szabadság fent említett kérdésével 
kapcsolatban), ami kételyeket ébreszt a javaslat állítólagos költségvetési semlegessége 
tekintetében. Ebben az összefüggésben valószínűleg megtakarításokhoz vezet, és egyúttal 
védi az európai közszolgálatot az új mobilitási eljárás javasolt elvetése és annak javasolt 
elutasítása, hogy a szerződéses személyzetre is alkalmazzák a X. mellékletet. 

Emellett a főképviselőnek, amint teljesen működőképessé válik az EKSZ, be kell nyújtania 
egy egyedi jelentést a rendelet végrehajtásáról, különösen a nemek közötti és a földrajzi 
egyensúlyról az EKSZ-en belül, valamint a X. mellékletben foglalt szülői szabadság 
munkatársakra történő kiterjesztésének konkrét költségvetési következményeiről (az igényelt 
szülői/családi szabadság növekedése, a személyzet helyettesítése, a küldöttségek megfelelő 
működésére gyakorolt hatás).

A többi módosítás az alábbiakat érinti:
- a Parlament költségvetési előjogainak védelme,
- a kirendelés lehetőségének elutasítása az olyan személyzet esetében, akiket a nemzeti 

diplomáciai szolgálatok már kirendeltek,
- a költségvetési feladatok világossá tétele,
- a küldöttségeken belül a „laisser-passer”-val kapcsolatos politika módosításának 

elutasítása,
- valamint a nemek közötti egyensúly az EKSZ-ben.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a személyzeti 
szabályzat és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek javasolt 
módosításainak költségvetési szempontból 
semlegesnek kell lenniük, és ezért 
összhangban kell állniuk a többéves 
pénzügyi keret 5. fejezetében megszabott 
felső határral; emlékeztet azonban arra, 
hogy bármilyen, előre nem látható, a 
rendelet végrehajtásához szükséges 



AD\830555HU.doc 5/22 PE445.891v02-00

HU

előirányzatról az éves költségvetési eljárás 
során kell dönteni;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EKSZ személyzetének a 
személyzeti szabályzat és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek hatálya alá tartozó valamennyi 
tagja – függetlenül attól, hogy az adott 
személy az Európai Unió tisztviselője vagy 
a tagállami diplomáciai szolgálatoktól 
kirendelt ideiglenes alkalmazott – az 
EKSZ-en belül ugyanolyan jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik, és velük 
szemben egyenlő bánásmódot kell 
alkalmazni, különösen az egyes 
álláshelyek azonos feltételek mellett való 
betölthetősége tekintetében. A tagállami 
diplomáciai szolgálatoktól kirendelt 
ideiglenes alkalmazottak és az uniós 
tisztviselők között nem lehet különbséget 
tenni az EKSZ feladatkörébe tartozó 
valamennyi tevékenységi és politikai 
területen végzendő feladatok ellátására 
való kijelölés tekintetében.

Indokolás

Az egységes és független szolgálat biztosítása érdekében elengedhetetlen a jogok és a 
kötelezettségek egyenlősége. Így kell ennek lennie az EKSZ-en belül is, kivéve a nemzeti 
diplomáciai szolgálatok által már kirendelt személyzet kirendelésének lehetőségét. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A küldöttségvezető irányítja a 



PE445.891v02-00 6/22 AD\830555HU.doc

HU

küldöttség teljes személyzetét – a 
személyzet tagjainak státuszától 
függetlenül – és valamennyi 
tevékenységét. A küldöttségvezető a 
főképviselőnek tartozik felelősséggel a
küldöttség munkájának általános 
irányításáért és az Unió valamennyi 
tevékenységével való összhang 
biztosításáért.
Amennyiben az 51. cikk második 
bekezdésével összhangban a 
küldöttségvezetők átruházott 
felhatalmazás révén engedélyezésre 
jogosult tisztviselőként járnak el, akkor a 
Bizottság – mint az átruházott 
felhatalmazás révén engedélyezésre 
jogosult tisztviselők feladatainak és 
felelősségi körének meghatározásáért, 
gyakorlásáért, ellenőrzéséért és 
értékeléséért felelős intézmény –
hatáskörébe tartoznak.
Az uniós küldöttségeken dolgozó 
tisztviselők kötelesek a küldöttségvezető 
utasításait követni az Unió 
költségvetésének végrehajtása során.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Helyénvaló világossá tenni, hogy az 
EKSZ azon alkalmazottainak, akik a 
Bizottság javára látnak el feladatokat 
munkakörük részeként, követniük kell a 
Bizottság utasításait. Hasonlóképp az uniós 
küldöttségekben dolgozó bizottsági 
tisztviselőknek követniük kell a küldöttség 
vezetőjének utasításait, különösen 
szervezeti és igazgatási ügyekben, valamint 
az uniós költségvetés végrehajtása során.

(4) Helyénvaló világossá tenni, hogy az 
EKSZ azon alkalmazottainak, akik a 
Bizottság javára látnak el feladatokat 
munkakörük részeként, követniük kell a 
Bizottság utasításait a küldöttségvezető 
teljes körű felelőssége mellett.
Hasonlóképp az uniós küldöttségekben 
dolgozó bizottsági tisztviselőknek 
követniük kell a küldöttség vezetőjének 
utasításait, különösen szervezeti és 
igazgatási ügyekben, valamint az uniós 
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költségvetés végrehajtása során.

Indokolás

Az uniós működési célú költségvetés végrehajtásának egyértelműen a Bizottság és személyzete 
hatáskörében kell maradnia az EUMSz 317. cikkében foglaltaknak megfelelően. Nem 
helyénvaló előírni, hogy e tekintetben a küldöttségvezetőnek (EKSZ) kell utasításokat adnia. 
Ugyanakkor a főképviselőt/alelnököt és a küldöttségek vezetőit tájékoztatni kell az 
utasításokról.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az európai igazgatás fogalma 
alapelvként feltételezi az alkalmazottak 
megfelelő földrajzi reprezentativitását. Az 
EKSZ álláshelyeire való, érdemeken 
alapuló felvételnek valamennyi szinten 
biztosítania kell az összes tagállam 
polgárainak megfelelő mértékű jelenlétét 
is . Ezenkívül valamennyi szinten 
biztosítani kell a nemek megfelelő 
egyensúlyát is.

Indokolás

Amint azt az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalásának 7b. pontja is kimondja, 
egyértelműnek kell lennie, hogy az európai igazgatás fogalma magában foglalja azt az 
előfeltételt, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak valóban képviselnie kell az Európai Unió 
valamennyi tagállamát és valamennyi európai uniós polgárt, és ennek megfelelően a földrajzi 
kiegyenlítettségnek és a nemek közötti egyensúlynak kell jellemeznie.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Európai Külügyi Szolgálat 
szervezeti felépítésének és működési 
rendjének meghatározásáról szóló tanácsi 
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határozatra irányuló javaslatról szóló, 
2010. július 8-i európai parlamenti 
jogalkotási állásfoglalás (7) bekezdése 
szerint a tanácsi határozat 6. cikkének (6)
bekezdésében foglalt, a földrajzi és nemi 
megoszlás kiegyenlítettségének 
biztosítására irányuló kiegészítő és célzott 
rendelkezéseknek a 401/2004/EK, 
Euratom tanácsi rendeletben foglalt 
intézkedések példájára a földrajzi 
egyensúly tekintetében további 
intézkedéseket kellene tartalmazniuk.

Indokolás

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Bizottság Külkapcsolati Főigazgatóságán 
egyes tagállamok állampolgárai jelenleg 
alulképviseltek, ideiglenes intézkedéseket 
kell bevezetni hatályuk 2020. december 
31-ig való fenntartásával.

Indokolás

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



AD\830555HU.doc 9/22 PE445.891v02-00

HU

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az önkényes kinevezések elkerülése és az átláthatóság biztosítása érdekében jobban meg kell 
határozni azokat a „kivételes eseteket”, amikor a szolgálat érdekében sor kerülhet egy EKSZ-
alkalmazott áthelyezésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel pályázhassanak az
EKSZ–beli álláshelyekre. Legkésőbb 2013. 
július 1-től ennek a többi intézménybeli
jelöltekre is ki kell terjednie.
Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet
EKSZ–beli megfelelő képviselete 

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel pályázhassanak az
EKSZ-beli álláshelyekre. Legkésőbb 2012. 
január 1-jétől ennek a többi intézményből 
érkező jelöltekre is ki kell terjednie.
Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet
EKSZ-beli megfelelő képviselete 
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érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig
dönthet arról, hogy AD álláshelyek 
esetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élvezzenek.

érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2011. december 31-ig, 
vagy amíg a nemzeti diplomáciai 
szolgálatokból érkező személyzet aránya 
az AD posztok esetében el nem éri az 
EKSZ személyzetének 1/3-át – attól 
függően, hogy melyik eset következik be 
előbb – dönthet arról, hogy AD álláshelyek 
esetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élvezzenek.

Indokolás

Egy év elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy biztosítani lehessen a nemzeti diplomáciai 
szolgálatok megfelelő képviseletét az EKSZ-ben. Ezenkívül ezen eltérés hamarabb véget ér, 
amennyiben célját 2011. december 31. előtt eléri. E módosítás célja, hogy az EKSZ 
álláshelyei gyorsabban megnyíljanak az Európai Parlament és a többi intézmény tisztviselői 
előtt.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
kiválasztott jelölteket, akiket a tagállamuk 
kirendelt, ideiglenes alkalmazottként kell 
foglalkoztatni, hogy a tisztviselőkkel 
azonos helyzetbe kerüljenek. Az EKSZ 
által elfogadandó végrehajtási 
rendelkezéseknek a tisztviselőkkel azonos 
karrierlehetőségeket kell biztosítaniuk az 
ideiglenes alkalmazottak számára.

(9) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
kiválasztott jelölteket, akiket a tagállamuk 
kirendelt, objektív és átlátható eljárás 
során kell felvenni és ideiglenes 
alkalmazottként kell foglalkoztatni, hogy a 
tisztviselőkkel azonos helyzetbe 
kerüljenek. Az EKSZ által elfogadandó 
végrehajtási rendelkezéseknek azonos 
karrierlehetőségeket kell biztosítaniuk az
EKSZ-en belül a tisztviselők és az 
ideiglenes alkalmazottak számára.

Indokolás

Magától értetődő módosítás. A második mondat célja, hogy azonos karrierlehetőséget 
biztosítson az ideiglenes alkalmazottak és a tisztviselők számára, míg az eredeti szöveg 
könnyen értelmezhető úgy, hogy csak az ideiglenes alkalmazottak karrierlehetőségére 
összpontosít.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó EKSZ-személyzet 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
szükségtelen korlátozások elkerülése 
érdekében külön szabályokat kell elfogadni 
a szerződések időtartama tekintetében. Az 
ideiglenes alkalmazottak ezen egyedi 
kategóriája esetében a kirendelésre, a
nyugdíjazási korhatárra és a személyes 
okokra hivatkozással igénybevett
szabadságra vonatkozó szabályokat 
összhangba kell hozni a tisztviselőkre 
vonatkozókkal.

(10) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó EKSZ-személyzet 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
szükségtelen korlátozások elkerülése 
érdekében külön szabályokat kell elfogadni 
a szerződések időtartama tekintetében. Az 
ideiglenes alkalmazottak ezen egyedi 
kategóriája esetében a nyugdíjazási 
korhatárra és a személyes okokra 
hivatkozással igénybe vett szabadságra 
vonatkozó szabályokat összhangba kell 
hozni a tisztviselőkre vonatkozókkal.

Indokolás

A nemzeti diplomáciai szolgálatok munkatársaira, akiket már kirendeltek az EKSZ-hez, nem 
kellene kiterjeszteni azokat a kirendelésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a tisztviselőkre 
alkalmazandók. Az ilyen „második” kirendelések lehetővé tennék számukra, hogy más uniós 
intézményeknél álláshoz jussanak, ami azt eredményezné, hogy az új szolgálat szakértelmet 
veszítene, és az uniós intézményekben olyan személyzet jutna álláshoz, amely nem vett részt a 
hagyományos kiválasztási eljárásban.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EKSZ igazgatási terheinek 
enyhítése érdekében a Bizottságban 
létrehozott fegyelmi tanács egyben az 
EKSZ fegyelmi tanácsaként is 
funkcionálhatna, kivéve, ha az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
és a Bizottság alelnöke úgy határoz, hogy 
létrehoznak egy külön fegyelmi tanácsot 

(12) Az EKSZ igazgatási terheinek 
enyhítése érdekében a Bizottságban 
létrehozott fegyelmi tanács egyben az 
EKSZ fegyelmi tanácsaként is 
funkcionálhatna.
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az EKSZ számára.

Indokolás

A szükségtelen szervezeti átfedések elkerülése és a hasonló területekhez kapcsolódó fellépések 
összehangoltsága érdekében a Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az EKSZ fegyelmi 
tanácsaként is szolgálhatna, ahogy azt a személyzeti bizottságnak javasolták. Ezért ebben a 
tekintetben a főképviselőnek nem kell lehetőséget biztosítani, hogy belátása szerint járjon el. 
Ajánlott ugyanakkor egy felülvizsgálati záradék annak ellenőrzése érdekében, hogy az ilyen 
külön szervek fontosak-e az EKSZ esetében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2004. óta gyűjtött tapasztalatok 
fényében nincsen ok a személyzeti 
szabályzat X. melléletében foglalt jelenlegi 
korlátozások fenntartására a szerződéses 
személyzet vonatkozásában. Ez 
különösképp azt jelenti, hogy a 
szerződéses személyzet teljes körűen részt 
vehet a X. melléklet 2. és 3. cikke szerinti 
mobilitási eljárásban. E célból biztosítani 
kell, hogy a küldöttségekbe szerződtetett 
szerződéses személyzetet, akikre az 
alkalmazási feltételek 3a. cikke 
vonatkozik, ideiglenesen be lehessen 
osztani az intézmény székhelyére.

törölve

Indokolás

A fenti rendelkezések nem szükségesek az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Továbbá a szerződéses személyzetet tipikusan a küldöttségekben folyó munkára 
alkalmazzák.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A kötelezettségei ellátása során az törölve
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Európai Unión kívülre utazó személyzet 
ügyeinek megkönnyítése érdekében 
lehetővé kell tenni a laisser-passer 
szolgálati érdekből történő kiállítását, és e 
lehetőségnek a különleges tanácsadókra 
is vonatkoznia kell.

Indokolás

A fenti rendelkezés nem szükséges az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Nehéz belátni, hogy a laissez-passer kiállítását miért kellene általánossá tenni, 
hiszen ez jelenleg csak a küldöttségek vezető tisztviselőinek jár.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 23. cikk harmadik bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„A kiváltságokról és mentességekről szóló 
jegyzőkönyv által biztosított laissez-passer 
a csoportvezetők, az AD12–AD16 
besorolási fokozatba tartozó tisztviselők, 
az Európai Unió területén kívül 
szolgálatot teljesítő tisztviselők, valamint 
olyan egyéb tisztviselők számára kerül 
kiállításra, akik esetében azt a szolgálati 
érdek megköveteli.” 

törölve

Indokolás

A fenti rendelkezés nem szükséges az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Nehéz belátni, hogy a laissez-passer kiállítását miért kellene általánossá tenni, 
hiszen ez jelenleg csak a küldöttségek vezető tisztviselőinek jár.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 96 cikk – 1 a bekezdés (új)



PE445.891v02-00 14/22 AD\830555HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A küldöttségvezető irányítja – státuszuktól 
függetlenül – a küldöttség teljes 
személyzetét és valamennyi tevékenységét. 
A küldöttségvezető a főképviselőnek 
tartozik felelősséggel a küldöttség 
munkájának általános irányításáért és az 
Unió valamennyi tevékenységével való 
összhang biztosításáért.
Amennyiben az 51. cikk második 
bekezdésével összhangban a 
küldöttségvezetők átruházott 
felhatalmazás révén engedélyezésre 
jogosult tisztviselőként járnak el, akkor a 
Bizottság – mint az átruházott 
felhatalmazás révén engedélyezésre 
jogosult tisztviselők feladatainak és 
felelősségi körének meghatározásáért, 
gyakorlásáért, ellenőrzéséért és 
értékeléséért felelős intézmény –
hatáskörébe tartoznak.
Az uniós küldöttségeken dolgozó 
tisztviselők kötelesek a küldöttségvezető 
utasításait követni az Unió 
költségvetésének végrehajtása során.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 96 cikk – 1 és 2 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikktől eltérően valamely uniós 
küldöttségben dolgozó bizottsági 
tisztviselő köteles a küldöttségvezető 
utasításait követni, különösen szervezési és 
igazgatási ügyekben, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott jogi aktusokkal 
összhangban az Unió költségvetésének 
végrehajtása során.

A 11. cikktől eltérően valamely uniós 
küldöttségben dolgozó bizottsági 
tisztviselő köteles a küldöttségvezető 
utasításait követni, különösen szervezési és 
igazgatási ügyekben, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott jogi aktusokkal 
összhangban az Unió költségvetésének 
végrehajtása során.

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

munkakörük részeként a Bizottság javára 
kell feladatokat ellátniuk, e feladatok 
tekintetében kötelesek a Bizottságtól 
utasításokat kérni, illetve követni a 
küldöttségvezető teljes körű felelőssége 
mellett.

Indokolás

Az uniós működési célú költségvetés végrehajtásának egyértelműen a Bizottság és személyzete 
hatáskörében kell maradnia az EUMSz 317. cikkében foglaltaknak megfelelően. Nem 
helyénvaló előírni, hogy e tekintetben a küldöttségvezetőnek (EKSZ) kell utasításokat adnia. 
Ugyanakkor a főképviselőt/alelnököt és a küldöttségek vezetőit tájékoztatni kell az 
utasításokról.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 97 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az önkényes kinevezések elkerülése és az átláthatóság biztosítása érdekében jobban meg kell 
határozni azokat a „kivételes eseteket”, amikor a szolgálat érdekében sor kerülhet egy EKSZ-
alkalmazott áthelyezésére.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság az EKSZ-beli 
üres álláshelyek betöltése során a Tanács, a 
Bizottság és az EKSZ tisztviselőinek 
pályázatait, továbbá azon ideiglenes 
alkalmazottak pályázatait, akikre 
vonatkozik az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontja, valamint a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataiból 
származó személyzet pályázatait ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. Amikor az 
EKSZ személyzetét kinevezik, gondosan 
ügyelni kell arra, hogy a földrajzi 
reprezentativitás, valamint a férfiak és 
nők aránya a hierarchia és a szervezet 
minden szintjén és minden személyzeti 
csoportban egyensúlyban legyen.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyzeti szabályzat 4. cikkében, 7. 
cikkének (1) bekezdésében, 27. cikkének 
második bekezdésében, valamint 29. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
foglalt rendelkezések ellenére 2020. 
december 31-ig a betöltetlen álláshelyekre 
a Kinnock-féle referenciaérték[1] szerint 
meghatározott indikatív felvételi 
célszámoknak megfelelően az 
alulképviselt tagállamokból származókat 
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nevezik ki. A kinevezések az AD 
besorolású csoport valamennyi fokozatába 
külső és belső versenyvizsgákat követően, 
a képesítések és az e személyzeti 
szabályzatok III. mellékletében 
meghatározottaknak megfelelően 
szervezett vizsgák alapján történnek.
KINNOCK-közlemény C(2003)436/4.
KRV (Kinnock Reference Value –
Kinnock-féle referenciaérték) – az egyes 
tagállamokra vonatkozó, megfelelő 
indikatív felvételi célszámok, melyek az 
alábbi három kritérium relatív értékének 
átlagát mutatják (százalékos értékben 
kifejezve): 1. lakosok száma, 2. európai 
parlamenti képviselői helyek száma, 3. 
szavazati súly a Tanácsban 

Indokolás

Amint azt az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalásának 7b. pontja is kimondja, a 
földrajzi egyenlőtlenségek orvoslására a 401/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel bevezetett 
rendszerhez hasonló rendszert kellene létrehozni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az 
EKSZ fegyelmi tanácsaként is szolgál, 
kivéve, ha az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és az 
Bizottság alelnöke külön EKSZ fegyelmi 
tanács felállításáról határoz.

1. A Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az 
EKSZ fegyelmi tanácsaként is szolgál.

Indokolás

A szükségtelen szervezeti átfedések elkerülése és a hasonló területekhez kapcsolódó fellépések 
összehangoltsága érdekében a Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az EKSZ fegyelmi 
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tanácsaként is szolgálhatna, ahogy azt a személyzeti bizottságnak javasolták. Ezért ebben a 
tekintetben a főképviselőnek nem kell lehetőséget biztosítani, hogy belátása szerint járjon el. 
Ajánlott ugyanakkor egy felülvizsgálati záradék annak ellenőrzése érdekében, hogy az ilyen 
külön szervek fontosak-e az EKSZ esetében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
3 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 3a. cikk első bekezdése az alábbi 
albekezdéssel egészül ki:
„Az Uniós küldöttségekben a teljes 
munkaidős vagy részmunkaidős feladatok 
ellátásra szerződtetett személyzet 
ideiglenesen beosztható az intézmény 
székhelyére a személyzeti szabályzat X. 
mellékletének 2. és 3. cikkében 
meghatározott mobilitási eljárásban.”

törölve

Indokolás

A fenti rendelkezések nem szükségesek az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Továbbá a szerződéses személyzetet tipikusan a küldöttségekben folyó munkára 
alkalmazzák.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
3 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 3b. cikkben a második bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
„A 3a. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti eseteket kivéve a 
szerződéses személyzet alkalmazása 
kisegítő feladatok ellátása céljából kizárt 

törölve
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azokban az esetekben, amelyekben a 3a. 
cikk alkalmazandó.”

Indokolás

A fenti rendelkezések nem szükségesek az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Továbbá a szerződéses személyzetet tipikusan a küldöttségekben folyó munkára 
alkalmazzák.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször
megújíthatóak, minden megújítás során
legfeljebb négy éves időtartamra. A 
megújításra azzal a feltétellel kerülhet sor, 
hogy a diplomáciai szolgálat általi 
kirendelést meghosszabbítják a megújítás 
időtartamára.

2. Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször
megújíthatók legfeljebb négyéves 
időtartamra. Összességében az alkalmazás 
nem lépheti túl a nyolc évet. Azonban 
kivételes esetekben és szolgálati érdekből 
a nyolcadik év végén a szerződés 
legfeljebb további két évre 
meghosszabbítható. A megújításra azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy a diplomáciai 
szolgálat általi kirendelést 
meghosszabbítják a megújítás 
időtartamára.

Indokolás

A fenti módosítás célja, hogy összehangolja a Bizottság javaslatát a Madridban kötött 
megállapodással.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A személyzeti szabályzat 37., 38. és 39. 
cikkét analógia útján kell alkalmazni. A 
kirendelés nem nyúlhat a szerződés idején 
túlra.

törölve

Indokolás

A nemzeti diplomáciai szolgálatok munkatársaira, akiket már kirendeltek az EKSZ-hez, nem 
kellene kiterjeszteni azokat a kirendelésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a tisztviselőkre 
alkalmazandók. Az ilyen „második” kirendelések lehetővé tennék számukra, hogy más uniós 
intézményeknél álláshoz jussanak, ami azt eredményezné, hogy az új szolgálat szakértelmet 
veszítene, és az uniós intézményekben olyan személyzet jutna álláshoz, amely nem vett részt a 
hagyományos kiválasztási eljárásban.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 12 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
118 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A 118. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„118. cikk
A személyzeti szabályzat X. mellékletét 
analógia útján kell alkalmazni a 
harmadik országokban szolgálatot 
teljesítő szerződéses alkalmazottakra. Az 
említett melléklet 21. cikkét azonban csak 
akkor kell alkalmazni, ha a szerződés 
legalább egy évre szól.”

törölve

Indokolás

A fenti rendelkezések nem szükségesek az EKSZ felállításához és működéséhez, mivel ez 
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utóbbiaknak kell meghatározniuk a Bizottság javaslatának hatókörét (lásd a Bizottság 
indokolását). Mindez további költségeket jelentene, és csökkentené a többéves pénzügyi keret 
5. fejezetében rendelkezésre álló előirányzatokat egy olyan időszakban, amikor a Lisszaboni 
Szerződés végrehajtásához további pénzeszközökre van szükség.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
E rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a rendelet végrehajtásáról, 
különös tekintettel az EKSZ-személyzet 
nemek közötti és földrajzi egyensúlyára, 
valamint a költségvetési vonzatú 
rendelkezések, különösen a X. 
mellékletnek a személyzet szülői 
szabadsága tekintetében való alkalmazása 
végrehajtásáról és pénzügyi 
következményeiről. A jelentésnek 
értékelnie kell az EKSZ-en belüli külön 
személyzeti bizottság és fegyelmi tanács 
felállításának célszerűségét.

Indokolás

A felülvizsgálati záradék növeli az átláthatóságot az EKSZ személyzeti politikája terén és 
lehetőséget biztosít az intézményben a nemek közötti és földrajzi egyensúly áttekintésére, 
valamint annak vizsgálatára, hogy adott esetben szükséges-e, hogy az EKSZ saját személyzeti 
bizottsággal és fegyelmi tanáccsal rendelkezzen.
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Cím Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, 
valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása
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