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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för detta yttrande understöder ändringsförslagen i förslaget till betänkande 
från utskottet för rättsliga frågor, särskilt de ändringsförslag som syftar till att säkerställa att 
rekryteringen av personal till Europeiska avdelningen för yttre åtgärder baseras på de 
objektiva och öppna förfaranden som fastställs i tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda. 

Kommissionens förslag förbättras dessutom genom de ändringsförslag som föredraganden för 
betänkandet lägger fram, enligt vilka de bestämmelser om avdelningens personal som 
infördes i den politiska överenskommelse om avdelningen som ingicks i Madrid i juni 2010 
bör ingå i kommissionens förslag, särskilt bestämmelserna om könsfördelning och geografisk 
balans samt balansen mellan personal från EU-institutionerna och de nationella 
diplomattjänsterna. Dessa ändringsförslag förtjänar allt stöd, liksom även de ändringsförslag 
som syftar till att ge tjänstemän från parlamentet och andra institutioner möjlighet att söka 
befattningar vid avdelningen före den 1 januari 2012.

Föredraganden har identifierat två fall – båda viktiga för unionens utvecklingspolitik – där 
han upplever att den politiska överenskommelse som institutionerna ingick den 21 juni 2010 i 
Madrid inte avspeglas tillräckligt tydligt i förslagstexten till rådets beslut om hur den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta, och där förordningen om 
ändring av tjänsteföreskrifterna bör komma med det nödvändiga förtydligandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Definition

I denna förordning gäller följande 
definition:
diplomattjänst: varje avdelning i en 
medlemsstat som behandlar någon aspekt 
av denna medlemsstats yttre åtgärder som 
rör Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder, däribland medlemsstatens 
försvar och säkerhet, utveckling, miljö 
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och andra politikområden.

Motivering

Inom avdelningens arbetsgrupper har man kommit överens om att ge medlemsstaternas 
tjänstemän som arbetar med försvar, utveckling, miljö eller andra politikområden inom 
avdelningens behörighetsområde, möjlighet att arbeta inom den tjänsten. Eftersom de 
tjänstemän som arbetar inom andra områden av de yttre åtgärderna i många fall inte 
omfattas av medlemsstaternas ”diplomattjänster” är det nödvändigt att utvidga begreppet 
”diplomattjänst”.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
Avdelning VIIIa – artikel 96 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bestämmelse ska i synnerhet 
tillämpas på artikel 9.3, 9.4 och 9.5 (om 
instrument för EU:s yttre åtgärder och 
planering) i rådets beslut 2010/427/EU av 
den 26 juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta1.
____________
1 EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

Motivering

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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