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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren for udtalelsen støtter de ændringsforslag, som Retsudvalget foreslår i sit udkast til 
betænkning, og navnlig de ændringsforslag, der skal sikre, at ansættelsen af EU-
Udenrigstjenestens personale finder sted efter de objektive og gennemsigtige procedurer, som 
er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. 

Kommissionens forslag forbedres desuden gennem hovedordførerens ændringsforslag 
vedrørende indførelsen af de bestemmelser for EU-Udenrigstjenestens personale, som indgik i 
den politiske aftale om EU-Udenrigstjenesten, der blev indgået i juni i Madrid, især om 
kønsmæssig og geografisk balance og om balancen mellem ansatte overført fra EU-
institutionerne og ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester. Disse ændringsforslag bør 
støttes i lighed med de ændringsforslag, som sigter på fra 1. januar 2012 at åbne EU-
Udenrigstjenestens stillinger for ansatte ved Parlamentet og andre institutioner.

Ordføreren har identificeret to tilfælde – begge af betydning for EU’s udviklingspolitik – hvor 
den politiske enighed opnået mellem institutionerne den 21. juni i Madrid ikke er slået 
tilstrækkelig klart igennem i ordlyden til forslaget til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, og hvor forordningen om ændring 
af vedtægten bør skaffe den fornødne klarhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Definition

I denne forordning forstås ved:
"diplomatisk tjeneste": enhver tjeneste i 
en medlemsstat, som beskæftiger sig med 
ethvert aspekt af medlemsstatens 
optræden udadtil af relevans for 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
herunder inden for forsvars- og 
sikkerhedspolitik samt udviklings- og 
miljøpolitik og andre politikker.
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Begrundelse

Der var enighed i EU-Udenrigstjenestens arbejdsgrupper om, at det skulle være muligt for 
medlemsstaternes tjenestemænd inden for forsvars-, udviklings- og miljøpolitikken samt 
ethvert andet politikområde inden for EU-Udenrigstjenestens ansvarsområde at arbejde i 
tjenesten. Da tjenestemænd, som arbejder inden for andre områder af landets optræden 
udadtil, i mange medlemsstater befinder sig uden for deres "diplomatiske tjeneste", er det 
nødvendigt at udvide rækkevidden af begrebet "diplomatisk tjeneste".

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Afsnit VIIIa - artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne bestemmelse finder navnlig 
anvendelse på artikel 9, stk. 3, 4 og 5 (om 
eksterne instrumenter og 
programmering), i Rådets afgørelse 
2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal 
tilrettelægges og fungere1.
________________________________
1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

Begrundelse

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for 
preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 
9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) 
shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under 
the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) 
and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High 
Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions 
from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body 
or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall 
take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore 
absolutely necessary.
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