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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija kannattaa oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöluonnoksessa 
esitettyjä tarkistuksia, varsinkin niitä, joilla pyritään varmistamaan, että henkilöstön ottaminen 
EUH:n palvelukseen perustuu edelleen henkilöstösäännöissä ja palvelussuhteen ehdoissa 
asetettuihin puolueettomiin ja avoimiin menettelyihin.

Asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän tarkistuksilla on myös parannettu komission 
ehdotusta, ja niissä on esitetty EUH:n henkilöstöä koskevia säännöksiä, jotka sisältyivät 
EUH:sta Madridissa kesäkuussa saavutettuun poliittiseen yhteisymmärrykseen. Näitä ovat 
erityisesti sukupuolten välistä ja maantieteellistä tasapainoa sekä EU:n toimielimistä tulevien 
ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tulevien virkamiesten välistä tasapainoa koskevat 
tarkistukset. Näiden lisäksi valmistelija kannattaa myös tarkistuksia, joilla pyritään antamaan 
1. tammikuuta 2012 mennessä parlamentin ja muiden toimielinten virkamiehille mahdollisuus 
hakea EUH:n virkoja.

Valmistelija on havainnut kaksi tapausta, jotka ovat molemmat tärkeitä unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan kannalta ja joiden kohdalla hänen mielestään toimielinten 
Madridissa 21. kesäkuuta saavuttamaa yhteisymmärrystä ei ole riittävän selkeästi sisällytetty 
ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta. Näitä tapauksia olisi selvennettävä asetuksella henkilöstösääntöjen 
muuttamisesta.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Määritelmä

Tässä asetuksessa noudatetaan seuraavaa 
määritelmää:
– "ulkoasiainhallinnolla" jäsenvaltion 
hallintoa, joka käsittelee kyseisen 
jäsenvaltion ulkoisen toiminnan sellaisia 
näkökohtia, jotka ovat merkittäviä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 
työn kannalta, sen kauppa-, turvallisuus-
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ja puolustus-, kehitysyhteistyö-, 
ympäristö- ja muut politiikat mukaan 
luettuina.

Perustelu

EUH:ta käsittelevissä työryhmissä vallitsi yksimielisyys siitä, että puolustus-, 
kehitysyhteistyö- ja ympäristöpolitiikan ja muilla EUH:n toimivallan piiriin kuuluvilla 
politiikan aloilla toimiville jäsenvaltioiden virkamiehille olisi annettava mahdollisuus 
työskennellä ulkosuhdehallinnossa. Koska monissa jäsenvaltioissa ulkoisten toimien muilla 
aloilla toimivat virkamiehet eivät ole ulkoasiainhallinnon palveluksessa, on syytä laajentaa 
ulkoasiainhallinnon käsitettä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 96 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä säännös koskee erityisesti 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä 
heinäkuuta 2010 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2010/427/EU 9 artiklan 3, 4 ja 
5 kohtaa (ulkoisen toiminnan välineet ja 
ohjelmasuunnittelu)1.
________________________________
1 EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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