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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab õiguskomisjoni raporti projektis esitatud muudatusi, eelkõige neid, 
mille abil püütakse tagada, et Euroopa välisteenistuse töötajate töölevõtmise aluseks jääb 
ametnike personalieeskirjades ja muude teenistujate teenistustingimustes kehtestatud 
objektiivne ja läbipaistev kord. 

Lisaks parandavad komisjoni ettepanekut juhtiva raportööri esitatud muudatusettepanekud 
seoses Euroopa välisteenistuse töötajaid puudutavate sätetega, mis võeti juunis Madridis 
Euroopa välisteenistuse küsimustes saavutatud poliitilisse kokkuleppesse – eelkõige sätted 
soolise ja geograafilise tasakaalu ning ELi institutsioonidest ja teisalt liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest pärit töötajate vahelise tasakaalu kohta. Need 
muudatusettepanekud väärivad toetust, nagu ka muudatusettepanekud, mille eesmärk on 
avada Euroopa välisteenistuse ametikohad parlamendi ja teiste institutsioonide ametnikele 
alates 1. jaanuarist 2012.

Arvamuse koostaja tegi kindlaks kaks juhtumit, mis on mõlemad liidu arengupoliitika 
seisukohast olulised ja mille puhul ta tunneb, et Madridis 21. juunil sõlmitud 
institutsioonidevaheline poliitiline kokkulepe ei kajastu piisavalt selgesti nõukogu otsuse 
eelnõus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine. Seda 
arvesse võttes peaks määrus, millega muudetakse ametnike personalieeskirju, andma vajaliku 
selguse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Mõiste

Käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse järgmist mõistet:
„diplomaatiline teenistus” – liikmesriigi 
teenistus, mis tegeleb selle liikmesriigi 
välistegevuse kõikide aspektidega, mis on 
olulised Euroopa välisteenistuse töö 
seisukohalt ja hõlmavad riigi kaitse- ja 
julgeolekupoliitikat, arengupoliitikat, 
keskkonnapoliitikat ja muid 
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poliitikavaldkondi.

Selgitus

Euroopa välisteenistuse töörühmades jõuti kokkuleppele, et liikmesriikide ametnikele, kes 
töötavad kaitse-, arengu-, keskkonna- ja muudes poliitikavaldkondades, mis kuuluvad 
Euroopa välisteenistuse pädevusse, tuleks luua võimalus töötada selles teenistuses. Kuna 
paljudes liikmesriikides töötavad ametnikud välistegevuse muudes valdkondades ja ei ole 
hõlmatud oma „diplomaatilise teenistuse” alla, on vaja laiendada mõiste „diplomaatiline 
teenistus” määratlust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 96 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev säte kehtib eelkõige nõukogu 26. 
juuli 2010. aasta otsuse 2010/427/EÜ 
(millega määratakse kindlaks Euroopa 
välisteenistuse korraldus ja toimimine)1

artikli 9 lõigete 3, 4 ja 5 puhul.
________________________________
1 ELT L 201, 3.8.2010, lk 30.

Selgitus

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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