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PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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 
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.

(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 
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.

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Πρέπει να διασφαλίζεται η 
νομιμοφροσύνη και ανεξαρτησία όλων 
των υπαλλήλων της ΕΥΕΔ, είτε είναι 
μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΕ είτε έκτακτοι 
υπάλληλοι Πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης, να απολαμβάνουν τα ίδια 
δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις.
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Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής εγκρίνει κανόνες, 
αντίστοιχους με εκείνους που 
καθορίζονται στην απόφαση της 
Επιτροπής C (2008) 6866 στις 12
Νοεμβρίου 2008 που θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την απόσπαση στην Επιτροπή 
εθνικών εμπειρογνωμόνων σε 
επαγγελματική επιμόρφωση και στην 
απόφαση του Συμβουλίου 2007/829/ΕΚ1, 
σύμφωνα με την οποία οι Αποσπασμένοι 
Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) τίθενται 
στη διάθεση της ΕΥΕΔ προκειμένου να 
παρέχουν εξειδικευμένη 
εμπειρογνωμοσύνη. Οι εν λόγω κανόνες 
ορίζουν ειδικότερα ότι οι ΑΕΕ ασκούν τα 
καθήκοντά τους και συμπεριφέρονται 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
Ένωσης και, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, δεν δέχονται εντολές 
από τον εργοδότη τους ή από 
οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση.
__________
1 Απόφαση του Συμβουλίου 2007/829/ΕΚ της 5ης
Δεκεμβρίου 2007 που αφορά τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στους εθνικούς εμπειρογνώμονες 
και το στρατιωτικό προσωπικό που έχει 
αποσπαστεί στη Γενική Γραμματεία του 
Συμβουλίου και που καταργεί την απόφαση 
2003/479/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 13.12.2007).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές (7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
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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.

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

Προκειμένου να αποφεύγονται αυθαίρετοι διορισμοί, κρίνεται αναγκαίο να αιτιολογούνται 
δεόντως αυτού του είδους οι μεταθέσεις.

Τροπολογία 5

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 επαναλήψεις, το πειθαρχικό συμβούλιο της Επιτροπής 
θα πρέπει να ενεργεί επίσης ως πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΥΕΔ.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 95 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 95α
Οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού 
της ΕΥΕΔ διενεργούνται μέσω μιας 
διαφανούς διαδικασίας που βασίζεται 
στην αξία όσον αφορά τις δεξιότητες και 
την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται 
για τα καθήκοντα που ασκεί η ΕΥΕΔ με 
στόχο την εξασφάλιση υπηρεσιών 
προσωπικού του υψηλοτέρου επιπέδου 
ικανοτήτων, αποτελεσματικότητας και 
ακεραιότητας και με σκοπό να επιτευχθεί 
στην ΕΥΕΔ ισορροπία σε περιφερειακό 
και γεωγραφικό επίπεδο και όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων. Το προσωπικό 
της ΕΥΕΔ πρέπει να αποτελείται σε 
ικανοποιητικό βαθμό από πολίτες όλων 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 98 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98α
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί μόνιμος ή 
έκτακτος υπάλληλος της ΕΥΕΔ να 
αποδεχθεί πληρωμές, συμπληρωματικές 
οικονομικές ή άλλες εισφορές οιουδήποτε 
είδους από οιαδήποτε πηγή εκτός της 
ΕΥΕΔ.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 98 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98β
Ο Κώδικας Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς που συντάσσεται από τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου 
της Επιτροπής τηρείται και ακολουθείται 
από όλο το προσωπικό της ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 99 – παράγραφος 1 –εδάφιο 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 
πειθαρχικό συμβούλιο για την ΕΥΕΔ, το
πειθαρχικό συμβούλιο της Επιτροπής θα 
εκτελεί επίσης χρέη πειθαρχικού 
συμβουλίου για την ΕΥΕΔ.

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις, το πειθαρχικό συμβούλιο της Επιτροπής 
θα πρέπει να ενεργεί επίσης ως πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΥΕΔ.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 99 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 99α
Οι μεμονωμένοι μόνιμοι και λοιποί 
υπάλληλοι της ΕΥΕΔ συνεργάζονται 
στενότατα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης που διαθέτει 
αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα 
της καταπολέμησης της απάτης όσον 
αφορά την ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 50 β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Παραμένουν υπεύθυνοι, σύμφωνα με 
το άρθρο 66 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού, για τη δράση τους ως 
έκτακτοι υπάλληλοι της ΕΥΕΔ, ακόμη 
και μετά την επιστροφή τους στις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες τους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τροποποίηση του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών
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