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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης στηρίζει τις τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο έκθεσης 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και ιδιαίτερα τις τροπολογίες που αποσκοπούν να 
εξασφαλίσουν ότι η πρόσληψη προσωπικού για την ΕΥΕΔ εξακολουθεί να βασίζεται στις 
αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες που θεσπίζονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών. 

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής βελτιώνεται με τις τροπολογίες που προτείνονται από 
τον επικεφαλής εισηγητή, οι οποίες εισάγουν τις διατάξεις για το προσωπικό της ΕΥΕΔ που 
περιλαμβάνονται στην πολιτική συμφωνία για την ΕΥΕΔ που επετεύχθη στη Μαδρίτη τον 
Ιούνιο, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και των 
γεωγραφικών περιοχών καθώς και την ισορροπία μεταξύ του προσωπικού που προέρχεται 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του προσωπικού από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. 
Οι τροπολογίες αυτές πρέπει να στηριχθούν, όπως και οι τροπολογίες που αποσκοπούν στο 
άνοιγμα θέσεων της ΕΥΕΔ για υπαλλήλους προερχόμενους από το Κοινοβούλιο και από τα 
υπόλοιπα θεσμικά όργανα από 1ης Ιανουαρίου 2012.

Ο εισηγητής εντόπισε δύο περιπτώσεις - και οι δύο σημαντικές για την αναπτυξιακή πολιτική 
της Ένωσης -, στις οποίες θεωρεί ότι η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από τα θεσμικά 
όργανα στις 21 Ιουνίου στη Μαδρίτη δεν αντικατοπτρίζεται με επαρκή σαφήνεια στο κείμενο 
του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της ΕΥΕΔ, περιπτώσεις για τις οποίες ο κανονισμός που τροποποιεί τον 
Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης πρέπει να παρέχει την αναγκαίες διευκρινίσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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
Άρθρο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Ορισμός

 Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
ορισμός:
–"διπλωματική υπηρεσία" σημαίνει 
οιαδήποτε υπηρεσία κράτους μέλους που 
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ασχολείται με κάθε πτυχή της εξωτερικής 
δράσης αυτού του κράτους μέλους η 
οποία συνδέεται με το έργο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτικών άμυνας και ασφάλειας, 
ανάπτυξης, περιβάλλοντος και άλλων 
πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Στις ομάδες εργασίας για την ΕΥΕΔ υπήρξε συμφωνία ότι οι υπάλληλοι των κρατών μελών που 
εργάζονται στους τομείς της άμυνας, της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΔ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εργάζονται στους κόλπους της ΕΥΕΔ. Δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη οι υπάλληλοι που 
εργάζονται σε άλλους τομείς εξωτερικής δράσης δεν ανήκουν στη "διπλωματική υπηρεσία", 
είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του ορισμού της "διπλωματικής υπηρεσίας".

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 96 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ιδιαιτέρως 
στο άρθρο 9, παράγραφοι 3, 4 και 5 
(σχετικά με τα μέσα και τον 
προγραμματισμό της εξωτερικής δράσης) 
της απόφασης 2010/427/ΕΕ του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για 
τον καθορισμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης1.
________________________________
1 ΕΕ L 201, 3.8.2010, σελ.. 30.

Αιτιολόγηση

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 
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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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