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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On asjakohane selgelt sätestada, et need 
välisteenistuse töötajad, kes täidavad oma 
kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid, peaksid järgima komisjoni 
juhtnööre. Samamoodi peaksid Euroopa 
Liidu delegatsioonides töötavad komisjoni 
ametnikud järgima delegatsiooni juhi
juhtnööre, eelkõige korralduslikes ja 
haldusküsimustes ning Euroopa Liidu 
eelarve rakendamisega seotud küsimustes.

(4) On asjakohane selgelt sätestada, et need 
välisteenistuse töötajad, kes täidavad oma 
kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid, peaksid järgima komisjoni 
juhtnööre, mida täidetakse delegatsiooni 
juhi üldisel vastutusel. Samamoodi 
peaksid Euroopa Liidu delegatsioonides 
töötavad komisjoni ametnikud järgima 
delegatsiooni juhi juhtnööre, eelkõige 
korralduslikes ja haldusküsimustes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tuleb tagada kõikide välisteenistuse 
töötajate lojaalsus ja sõltumatus, 
olenemata sellest, kas nad on ELi 
ametnikud või ajutised töötajad. Neid 
tuleb võrdselt kohelda, neil peavad olema 
ühesugused õigused ja ühesugused 
kohustused.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident võtab vastu 
eeskirjad, mis on samaväärsed komisjoni 
12. novembri 2008. aasta otsuses 
K(2006)6866 sätestatud komisjoni 
talituste juurde lähetatud riiklike 
ekspertide ja seal erialast koolitust saavate 
riiklike ekspertide suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega ning nõukogu otsuses 
2007/829/EÜ1 sätestatud eeskirjadega, 
mille kohaselt lähetatud riiklikud 
eksperdid antakse välisteenistuse 
käsutusse, et viimane saaks kasutada 
ekspertide eriteadmisi. Nendes eeskirjades 
tuleks konkreetselt sätestada, et lähetatud 
riiklik ekspert täidab oma ülesandeid ja 
käitub ainult liidu huvisid silmas pidades 
ja ei võta oma ülesannete täitmisel vastu 
mingeid juhiseid oma tööandjalt ega 
ühegi riigi valitsuselt.
__________
Nõukogu 5. detsembri 2007. aasta otsus 
2007/829/EÜ, mis käsitleb nõukogu 
peasekretariaati lähetatud riiklike ekspertide ja 
sõjaväelaste suhtes kohaldatavaid eeskirju ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus 
2003/479/EÜ (ELT L 327, 13.12.2007, lk 10).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Erandlike asjaolude korral ja selleks et 
võtta paindlikul viisil arvesse eriolukorda 
(nt kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 

(7) Nõuetekohaselt põhjendatud erandlike 
asjaolude korral ja selleks et võtta 
paindlikul viisil arvesse eriolukorda (nt 
kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
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ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia.
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides
üle viia nõukogusse või komisjoni.

tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia.
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

Selgitus

Meelevaldsete ametisse nimetamiste vältimiseks näib selliste üleviimiste nõuetekohane 
põhjendamine vajalik olevat.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Välisteenistuse halduskoormuse 
leevendamiseks peaks komisjoni juures 
asutatud distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid, kui liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresident ei 
otsusta asutada välisteenistuse enda 
distsiplinaarnõukogu.

(12) Välisteenistuse halduskoormuse 
leevendamiseks peaks komisjoni juures 
asutatud distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid.

Selgitus

Tarbetu dubleerimise vältimiseks peaks komisjoni distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu ülesandeid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
VIIIa jaotis – Artikkel 95 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 a

Euroopa välisteenistuse töötajate 
valikumenetlused viiakse läbi 
läbipaistvate menetlustena, mis põhinevad 
Euroopa välisteenistuse ülesannete 
täitmiseks vajalikel oskustel ja teadmistel 
ja mille eesmärk on kindlustada, et 
Euroopa välisteenistus saab tööle võtta 
töötajad, kes vastavad võimekuse, 
tõhususe ja lojaalsuse kõrgeimale 
standardile, ning tagada Euroopa 
välisteenistuses piirkondlik, geograafiline 
ja sooline tasakaal. Euroopa 
välisteenistuse isikkoosseis peaks 
hõlmama kõigi ELi liikmesriikide 
kodanike märkimisväärset esindatust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
VIIIa jaotis – Artikkel 98 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 a
Finantsmääruse sätetest olenemata ei tohi 
üksi Euroopa välisteenistuse ametnik või 
töötaja mitte mingitel tingimustel vastu 
võtta mingit tasu ega täiendavat finants-
või muud abi mitte üheltki allikalt 
väljaspool Euroopa välisteenistust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
VIIIa jaotis – Artikkel 98 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 b

Kõik Euroopa välisteenistuse töötajad 
täidavad ja austavad liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresidendi koostatud 
kutsekäitumise juhendit.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
VIIIa jaotis – artikkel 99 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresident ei 
otsusta asutada välisteenistuse 
distsiplinaarnõukogu, täidab komisjoni 
distsiplinaarnõukogu ka välisteenistuse 
distsiplinaarnõukogu ülesandeid.

1. Komisjoni distsiplinaarnõukogu täidab
ka välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid.

Selgitus

Tarbetu dubleerimise vältimiseks peaks komisjoni distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu ülesandeid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
VIIIa jaotis – Artikkel 99 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 99 a

Euroopa välisteenistuse ametnikud ja 
töötajad teevad tihedat koostööd Euroopa 
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Pettustevastase Ametiga, kellel on 
ainupädevus Euroopa välisteenistusega 
seotud pettusevastases võitluses.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused.
Artikkel 50 b – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Neid saab finantsmääruse artikli 66 
kohaselt võtta vastutusele tegevuse eest 
ajutise töötajana Euroopa välisteenistuses 
ka pärast oma riigi diplomaatilistesse 
teenistustesse tagasipöördumist.
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MENETLUS

Pealkiri Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude 
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