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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies steunt de amendementen die worden voorgesteld in het 
ontwerpverslag van de Commissie juridische zaken, met name de amendementen die ervoor 
moeten zorgen dat de aanwerving van personeel voor de Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO) blijft stoelen op de objectieve en transparante procedures die zijn vastgelegd in het 
statuut van de ambtenaren en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden. 

Ook wordt het Commissievoorstel verbeterd door de amendementen die de rapporteur ten 
principale voorstelt om hierin de bepalingen betreffende het personeel van de EDEO op te 
nemen, die zijn overgenomen uit het politieke akkoord dat in juni in Madrid over de EDEO is 
bereikt, met name de bepalingen inzake gendergelijkheid en geografisch evenwicht en inzake 
de balans tussen personeel dat afkomstig is van de EU-instellingen en dat komt van nationale 
diplomatieke diensten. Deze amendementen dienen gesteund te worden evenals de 
amendementen die ten doel hebben EDEO-posten per 1 januari 2012 beschikbaar te stellen 
voor ambtenaren van het Europees Parlement en andere instellingen.

Uw rapporteur heeft twee gevallen vastgesteld – die beide belangrijk zijn voor het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie – waarin het politieke akkoord dat in juni in Madrid 
over de EDEO is bereikt, naar zijn mening onvoldoende tot uiting komt in de tekst van het 
ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de EDEO. De 
verordening tot wijziging van het statuut van de ambtenaren zal hierin de nodige 
verduidelijking moet brengen.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
Definitie

In deze verordening wordt verstaan 
onder:
- "diplomatieke dienst": elke dienst van 
een lidstaat die belast is met enig aspect 
van het externe optreden van deze lidstaat 
dat relevant is voor het werk van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), met inbegrip van zijn beleid 
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inzake defensie en veiligheid, 
ontwikkeling, milieu en andere 
beleidsdomeinen.

Motivering

In de werkgroepen inzake de EDEO was men het erover eens dat ambtenaren van lidstaten 
die zich bezighouden met defensie, ontwikkeling, milieu en andere beleidsdomeinen die tot de 
opdracht van de EDEO behoren, de mogelijkheid moeten hebben om voor deze dienst te 
werken. Daar ambtenaren die op andere gebieden van extern optreden werkzaam zijn in veel 
lidstaten niet onder de "diplomatieke dienst" van die lidstaat vallen, is het noodzakelijk de 
reikwijdte van de "diplomatieke dienst" uit te breiden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 96 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bepaling is met name van toepassing 
op artikel 9, lid 3, 4 en 5 (betreffende 
instrumenten voor extern optreden en 
programmering) van Besluit 2010/427/EU 
van de Raad van 26 juli 2010 tot 
vaststelling van de organisatie en werking 
van de Europese dienst voor extern 
optreden1.
________________________________
1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Motivering

Artikel 9, lid 3, van het besluit van de Raad bepaalt dat de EDEO "is belast met het opstellen 
van"  de besluiten van de Commissie betreffende de eerste drie stadia van de 
programmeringscyclus. Artikel 9, lid 4 en 5, bepaalt met betrekking tot het Europees 
Ontwikkelingsfonds, het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en het 
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument: "worden alle voorstellen (…) 
gezamenlijk opgesteld door de bevoegde diensten van de EDEO en van de Commissie, onder 
de verantwoordelijkheid van het Commissielid dat bevoegd is voor het ontwikkelingsbeleid".
Artikel 1, lid 3, en artikel 6, lid 4, bepalen evenwel: "de EDEO staat onder het gezag van de 
hoge vertegenwoordiger" en "de personeelsleden van de EDEO (…) vragen noch aanvaarden 
instructies van enige regering, autoriteit, organisatie of persoon buiten de EDEO dan wel van 
enige andere instantie of persoon dan de hoge vertegenwoordiger". Daarom is het beslist 
noodzakelijk om expliciet duidelijk te maken dat de EDEO instructies aanvaardt van het 
bevoegde Commissielid ten aanzien van de toepassing van artikel 9.
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