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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója támogatja a Jogi Bizottság jelentéstervezetében javasolt módosításokat, 
különösen azokat, amelyek biztosítani kívánják, hogy az Európai Külügyi Szolgálat 
létszámának feltöltése a személyzeti szabályzatban és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételekben előírt objektív és átlátható eljárások útján történjék. 

Ezen túlmenően a Bizottság javaslatát javítják a vezető előadó által javasolt azon módosítások 
is, amelyek az EKSZ személyi állománya tekintetében bevezetik az EKSZ-ről kötött júniusi 
madridi megállapodásban szereplő rendelkezéseket, elsősorban azokat, amelyek a nemek 
közötti és a földrajzi egyensúlyra, valamint az uniós intézményekből, illetve a nemzeti 
diplomáciai szolgálatoktól érkező alkalmazottak közötti egyensúlyra vonatkoznak. Ezek a 
módosítások éppúgy támogatást érdemelnek, mint azok, amelyek az EKSZ-álláshelyeknek a 
Parlament és más intézmények tisztviselői előtt történő 2012. január 1-jei megnyitására 
vonatkoznak.

Az előadó felvet két, az Unió fejlesztési politikája számára fontos kérdést: egyrészt úgy érzi, 
hogy az intézmények által június 21-én Madridban elért politikai megállapodás nem jelenik 
meg kellő erővel az EKSZ szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi 
határozat tervezetének szövegében, másrészt van egy hely, ahol a személyzeti szabályzatot 
módosító rendeletnek pontosítással kell szolgálnia.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Ajánlásra irányuló javaslat – módosító jogszabály
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározást kell alkalmazni:
A „diplomáciai szolgálat” egy tagállam 
olyan szolgálatát jelenti, amely a szóban 
forgó tagállam külső fellépéseinek 
valamely, az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ) tevékenységéhez kapcsolódó 
területén tevékenykedik, beleértve a 
védelmi és biztonságpolitikát, a fejlesztési, 
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környezetvédelmi és egyéb politikákat.

Indokolás

Az EKSZ-szel foglalkozó munkacsoportok egyetértettek abban, hogy lehetőséget kell teremteni 
a tagállamok azon hivatalnokai számára, akik a védelmi, fejlesztési, környezetvédelmi és az 
EKSZ illetékessége alá tartozó egyéb politikák területén dolgoznak, hogy a Szolgálat alá 
rendelve is dolgozhassanak. Mivel sok tagállamban a külső fellépés egyéb területein dolgozó 
hivatalnokok kívül esnek a „diplomáciai szolgálat” keretén, a „diplomáciai szolgálat” 
fogalmának tágabb értelmezésére van szükség.

Módosítás 2

Ajánlásra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
VIIIa cím – 96 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelkezés különösen az Európai 
Külügyi Szolgálat szervezetének és 
működésének a megállapításáról szóló, 
2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi 
határozat1 9. cikkének (A külső fellépésre 
vonatkozó eszközök és a programozás) (3), 
(4) és (5) bekezdése esetében 
alkalmazandó.
________________________________
1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

Indokolás

A tanácsi határozat 9. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy a programozási ciklus első három 
szakaszában az EKSZ „felel” a bizottsági határozatok előkészítéséért. A 9. cikk (4) és (5) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Európai Fejlesztési Alappal, a Fejlesztési Együttműködési 
Eszközzel és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközzel kapcsolatos 
„valamennyi javaslatot (...) az EKSZ és a Bizottság vonatkozó szolgálatai együttesen 
dolgozzák ki a fejlesztési politikáért felelős biztos irányítása mellett.” Ugyanakkor az 1. cikk 
(3) bekezdése és a 6. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy „Az EKSZ az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének (...) irányítása alatt működik”, valamint hogy „a 
személyzet tagjai nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, 
hatóságtól, szervezettől vagy személytől az EKSZ-en kívül, illetve semmilyen testülettől vagy 
személytől a főképviselőn kívül.” Vagyis feltétlenül szükség van annak pontosítására, hogy az 
EKSZ a 9. cikk alkalmazásában az illetékes biztosoktól elfogadhat utasításokat.
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