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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EKSZ teljes személyzetének 
lojalitását és függetlenségét biztosítani 
kell, függetlenül attól, hogy európai uniós 
tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak. 
Egyenlő bánásmódban kell részesülniük, 
ugyanazok a jogok illessék meg őket, és 
ugyanazok a kötelességek vonatkozzanak 
rájuk.
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője/a Bizottság alelnöke 
elfogadja a Bizottság szolgálataihoz 
kirendelt nemzeti szakértőkre és a szakmai 
továbbképzésen részt vevő nemzeti 
szakértőkre vonatkozó alkalmazási 
feltételekről szóló 2008. november 12-i 
C(2008)6866 bizottsági határozatban és a 
2007/829/EK tanácsi határozatban 
megállapított szabályokkal egyenértékű 
szabályokat, amelyeknek megfelelően a 
kirendelt nemzeti szakértők szaktudást 
igénylő munkavégzés érdekében az EKSZ 
rendelkezésére állnak. E szabályoknak 
különösen azt kell előírniuk, hogy a 
kirendelt nemzeti szakértőnek (KNSZ) 
feladatai ellátásakor és magatartásában 
mindenkor az Unió érdekeit kell szem 
előtt tartania, és tisztségének gyakorlása 
során nem fogadhat el utasításokat 
munkaadójától vagy bármely nemzeti 
kormánytól.
__________
1 A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti 
szakértőkre és nemzeti katonai állományra 
vonatkozó szabályokról, valamint a 2003/479/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
december 5-i 2007/829/EK tanácsi határozat (HL 
L 327., 2007.12.13., 10. o.)..

Módosítás 4

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 

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
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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.

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 érdekében szükséges az efféle áthelyezés kellő indoklása.

Módosítás 5

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 az 
EKSZ számára.

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

Indokolás

A szükségtelen átfedések érdekében a Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az EKSZ fegyelmi 
tanácsaként is szolgálhatna.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 95 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95a. cikk
Az EKSZ személyzetének kiválasztására 
irányuló felvételi eljárásoknak átlátható 
módon kell történniük, az EKSZ-feladatok 
elvégzéséhez szükséges készségek és 
szakismereten alapuló érdemek alapján, 
azzal a céllal, hogy a legjobb 
képességekkel rendelkező, hatékonyan 
dolgozó és feddhetetlen személyek 
szolgálatait biztosítsák az EKSZ-ben, és 
egyensúlyt teremtsenek a nemek közötti, 
regionális és földrajzi viszonylatban is. Az 
EKSZ személyzetében valamennyi uniós 
tagállam állampolgárainak érdemi 
arányban kell jelen lenniük.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98a. cikk
A költségvetési rendelet rendelkezéseitől 
függetlenül az EKSZ tisztviselője vagy 
ideiglenes alkalmazottja semmilyen 
körülmények között nem fogadhat el 
kifizetéseket, kiegészítő anyagi vagy egyéb 
hozzájárulást más forrásból, mint az 
EKSZ.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98b. cikk
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
összeállítandó szakmai magatartási 
kódexet az EKSZ teljes személyzete 
tiszteletben tartja és követi.

Módosítás 9

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

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 átfedések érdekében a Bizottság fegyelmi tanácsa egyben az EKSZ fegyelmi 
tanácsaként is szolgálhatna.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 99 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99a. cikk
Az EKSZ egyes tisztviselői és 
alkalmazottai szorosan együttműködnek 
az Európai Csaláselleni Hivatallal 
(OLAF), amely az EKSZ tekintetében 
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kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 
csalás elleni küzdelem terén.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A költségvetési rendelet 66. cikke 
értelmében azután is felelősségre 
vonhatók az EKSZ ideiglenes 
alkalmazottaiként végzett 
tevékenységükért, hogy visszatértek 
nemzeti diplomáciai szolgálataikhoz.
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ELJÁRÁS

Cím Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, 
valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása
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