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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er moet duidelijk worden gesteld dat 
EDEO-personeelsleden die in het kader 
van hun functie taken voor de Commissie 
uitvoeren aanwijzingen van de Commissie 
moeten opvolgen. Evenzo moeten 
ambtenaren van de Commissie die in een 
EU-delegatie werken aanwijzingen 
opvolgen van het hoofd van de delegatie, 
met name wat betreft organisatorische en 
administratieve zaken en de 
tenuitvoerlegging van de begroting.

(4) Er moet duidelijk worden gesteld dat 
EDEO-personeelsleden die in het kader 
van hun functie taken voor de Commissie 
uitvoeren, aanwijzingen van de Commissie 
moeten opvolgen onder de algemene 
verantwoordelijkheid van het hoofd van 
de delegatie. Evenzo moeten ambtenaren 
van de Commissie die in een EU-delegatie 
werken aanwijzingen opvolgen van het 
hoofd van de delegatie, met name wat 
betreft organisatorische en administratieve 
zaken.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De loyaliteit en onafhankelijkheid 
van alle EDEO-personeelsleden, ongeacht 
of het EU-ambtenaren of tijdelijke
personeelsleden betreft, moeten worden 
gewaarborgd. Zij dienen een gelijke 
behandeling te krijgen, dezelfde rechten te 
genieten en dezelfde plichten te hebben.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en de vicevoorzitter van 
de Commissie stelt de regels vast, 
gelijkwaardig aan die van Besluit 
C(2008)6866 van de Commissie van 12 
november 2008 waarin de regels zijn 
vastgelegd die van toepassing zijn op 
nationale deskundigen die gedetacheerd 
zijn of een beroepsopleiding volgen bij de 
diensten van de Commissie, en die van 
Besluit 2007/829/EG1 van de Raad uit 
hoofde waarvan gedetacheerde nationale 
deskundigen (GND's) ter beschikking van 
de EDEO worden gesteld met het oog op 
de verstrekking van gespecialiseerde 
expertise. In deze regels moet in het 
bijzonder worden vastgelegd dat een GND 
zijn taken uitsluitend in het belang van de 
Unie dient uit te voeren en zich 
dienovereenkomstig dient te gedragen, en 
dat hij bij de uitoefening van zijn taken 
geen instructies mag aanvaarden van zijn 
werkgever of van een nationale regering.
__________
Besluit van de Raad 2007/829/EG van 5 december 
2007 betreffende de regeling die van toepassing is 
op de nationale deskundigen en militairen die bij 
het secretariaat-generaal van de Raad zijn 
gedetacheerd en tot intrekking van Besluit 
2003/479/EG (PB L 327 van 13.12.2007, blz. 10).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
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een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
van de dienst en in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.

een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
van de dienst en in naar behoren 
gemotiveerde uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.

Motivering

Om arbitraire benoemingen te vermijden is het noodzakelijk om dergelijke overplaatsingen 
naar behoren te motiveren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de administratieve belasting voor 
de EDEO te beperken, moet de tuchtraad 
van de Commissie ook dienen als tuchtraad 
van de EDEO, tenzij de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie besluit 
om een aparte tuchtraad op te richten.

(12) Om de administratieve belasting voor 
de EDEO te beperken, moet de tuchtraad 
van de Commissie ook dienen als tuchtraad 
van de EDEO.

Motivering

Om nodeloze overlapping te voorkomen, moet de tuchtraad van de Commissie ook dienen als 
tuchtraad van de EDEO.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Titel VIII bis – artikel 95 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 95 bis
De selectieprocedures voor EDEO-
personeel worden afgewikkeld volgens 
een transparante procedure, gebaseerd op 
verdienste in de zin van de vaardigheden 
en deskundigheid die relevant zijn voor de 
taken van de EDEO, ten einde personeel 
in dienst te nemen dat voldoet aan de 
hoogste normen met betrekking tot 
bekwaamheid, efficiëntie en integriteit, en 
met als doel een regionaal en geografisch 
evenwicht binnen de EDEO te 
bewerkstelligen, evenals een evenwichtige 
deelneming van vrouwen en mannen. Het 
EDEO-personeel omvat een significant 
percentage van onderdanen van alle 
lidstaten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Titel VIII bis – artikel 98 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 bis
De bepalingen van het Financieel 
Reglement ten spijt, mogen ambtenaren of 
tijdelijke personeelsleden van de EDEO 
onder geen enkele omstandigheid 
betalingen, aanvullende financiële of 
andere bijdragen ontvangen van andere 
bronnen dan de EDEO.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Titel VIII bis – artikel 98 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 ter
De door de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie op te stellen gedragscode dient 
door het gehele EDEO-personeel te 
worden nageleefd en geëerbiedigd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Titel VIII bis – artikel 99 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie besluit een eigen tuchtraad
voor de EDEO op te richten, fungeert de 
tuchtraad van de Commissie ook als 
tuchtraad voor de EDEO.

1. De tuchtraad van de Commissie
fungeert ook als tuchtraad voor de EDEO.

Motivering

Om nodeloze overlapping te voorkomen, moet de tuchtraad van de Commissie ook dienen als 
tuchtraad van de EDEO.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Titel VIII bis – artikel 99 bis (nieuw)



AD\832423NL.doc 7/8 PE443.042v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 99 bis
De individuele ambtenaren en tijdelijke 
personeelsleden van de EDEO werken 
zeer nauw samen met het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding, dat op het 
terrein van fraudebestrijding over 
exclusieve bevoegdheden beschikt met 
betrekking tot de EDEO.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Artikel 50 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zij worden, op grond van artikel 66 
van het Financieel Reglement, 
aansprakelijk gehouden voor hun 
handelen als tijdelijke personeelsleden 
van de EDEO, ook na terugkeer naar hun 
nationale diplomatieke diensten.
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