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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Rådets tekst Ændringsforslag

(3) EU-Udenrigstjenesten støtter den 
højtstående repræsentant under opfyldelsen 
af hendes mandat, der er at føre Den 
Europæiske Unions fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) og påse, at der er 
sammenhæng i Unionens optræden udadtil. 
EU-Udenrigstjenesten støtter den 
højtstående repræsentant i hendes
egenskab af formand for Rådet for 
Udenrigsanliggender, uden at dette berører 
Generalsekretariatet for Rådets sædvanlige 
opgaver. EU-udenrigstjenesten støtter også 
den højtstående repræsentant i hendes
egenskab af næstformand i Kommissionen 
for så vidt angår hendes varetagelse i 
Kommissionen af de ansvarsområder, 
Kommissionen har med hensyn til eksterne 
forbindelser, samt koordineringen af de 
andre aspekter af Unionens optræden 
udadtil, uden at dette berører 
Kommissionens tjenestegrenes sædvanlige 
opgaver.

(3) EU-Udenrigstjenesten støtter den 
højtstående repræsentant under opfyldelsen 
af dennes mandat, der er at føre Den 
Europæiske Unions fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) og påse, at der er 
sammenhæng i Unionens optræden udadtil. 
EU-Udenrigstjenesten støtter den 
højtstående repræsentant i dennes 
egenskab af formand for Rådet for 
Udenrigsanliggender, uden at dette berører 
Generalsekretariatet for Rådets sædvanlige 
opgaver. EU-udenrigstjenesten støtter også 
den højtstående repræsentant i dennes
egenskab af næstformand i Kommissionen 
for så vidt angår dennes varetagelse i 
Kommissionen af de ansvarsområder, 
Kommissionen har med hensyn til eksterne 
forbindelser, samt koordineringen af de 
andre aspekter af Unionens optræden 
udadtil, uden at dette berører 
Kommissionens tjenestegrenes sædvanlige 
opgaver.
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(10a) Der henvises til, at princippet om 
lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv er nedfældet i 
artikel 157 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og at 
der allerede findes en omfattende 
lovgivning om ligebehandling af mænd og 
kvinder vedrørende adgang til 
beskæftigelse og arbejdsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Rådets tekst Ændringsforslag

1. EU-Udenrigstjenesten ledes af en 
generalsekretær, der handler under den 
højtstående repræsentants myndighed. 
Generalsekretæren træffer alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at EU-Udenrigstjenesten fungerer 
tilfredsstillende, herunder den 
administrative og budgetmæssige 
forvaltning. Han sikrer en effektiv 
koordinering mellem alle 
centraladministrationens tjenestegrene 
samt med EU's delegationer, og han
repræsenterer EU-Udenrigstjenesten.

1. EU-Udenrigstjenesten ledes af en 
generalsekretær, der handler under den 
højtstående repræsentants myndighed. 
Generalsekretæren træffer alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at EU-Udenrigstjenesten fungerer 
tilfredsstillende, herunder den 
administrative og budgetmæssige 
forvaltning. Generalsekretæren sikrer en 
effektiv koordinering mellem alle 
centraladministrationens tjenestegrene 
samt med EU's delegationer, og 
repræsenterer EU-Udenrigstjenesten.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

- en tjenestegren med kompetence til at 
sikre, at kønsdimensionen integreres i alle 
politikområder, ledet af en højtstående 
koordinator for ligestilling

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Hver af Unionens delegationer ledes af 
en delegationschef.

2. Hver af Unionens delegationer ledes af 
en delegationschef. På delegationschef-
niveau tilsigtes en 50/50 fordeling mellem 
mænd og kvinder.

Delegationschefen har myndighed over 
hele delegationens personale uanset dets 
status og med hensyn til alle dets 
aktiviteter. Han refererer til den 
højtstående repræsentant vedrørende den 
overordnede forvaltning af delegationens 
arbejde og for at sikre koordineringen af 
alle Unionens tiltag.

Delegationschefen har myndighed over 
hele delegationens personale uanset dets 
status og med hensyn til alle dets 
aktiviteter. Delegationschefen refererer til 
den højtstående repræsentant vedrørende 
den overordnede forvaltning af 
delegationens arbejde og for at sikre 
koordineringen af alle Unionens tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6

Rådets tekst Ændringsforslag

6. Alle udnævnelser i EU- 6. Alle udnævnelser i EU-
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Udenrigstjenesten skal være baseret på 
fortjeneste og på det bredest mulige 
geografiske grundlag. EU-
Udenrigstjenestens personale skal have en 
meningsfuld tilstedeværelse af statsborgere 
fra alle medlemsstaterne.

Udenrigstjenesten skal være baseret på 
fortjeneste og på det bredest mulige 
geografiske grundlag og skal sikre en 
ligelig kønsfordeling på alle niveauer. 
EU-Udenrigstjenestens personale skal have 
en meningsfuld tilstedeværelse af 
statsborgere fra alle medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Rådets tekst Ændringsforslag

9. Den højtstående repræsentant opstiller 
udvælgelsesprocedurerne for EU-
Udenrigstjenestens personale, der skal 
være baseret på fortjeneste og på det 
bredest mulige geografiske grundlag i 
overensstemmelse med vedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og under behørig hensyntagen til en 
ligelig kønsfordeling.

9. Den højtstående repræsentant opstiller 
udvælgelsesprocedurerne for EU-
Udenrigstjenestens personale, der skal 
være baseret på fortjeneste og på det 
bredest mulige geografiske grundlag i 
overensstemmelse med vedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte,
og sikrer en ligelig kønsfordeling på alle 
niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 13

Rådets tekst Ændringsforslag

13. Der tages skridt til at give EU-
Udenrigstjenestens personale passende 
fælles uddannelse, især med udgangspunkt 
i den praksis og de strukturer, der allerede 
findes på nationalt plan. Den højtstående 
repræsentant træffer passende 
foranstaltninger med henblik herpå inden et 
år efter denne afgørelses ikrafttræden.

13. Der tages skridt til at give EU-
Udenrigstjenestens personale passende 
fælles uddannelse, især med udgangspunkt 
i den praksis og de strukturer, der allerede 
findes på nationalt plan. Uddannelsen skal 
omfatte begreber og metoder til 
integration af kønsaspektet og ligestilling 
mellem kønnene. Den højtstående 
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repræsentant træffer passende 
foranstaltninger med henblik herpå inden et 
år efter denne afgørelses ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

4a. EU-Udenrigstjenestens sektion i Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
skal indeholde bestemmelser til fremme af 
ligestilling og styrkelse af kvinders 
position i eksterne forbindelser. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Den højtstående repræsentant aflægger i 
2012 rapport til Rådet om, hvordan EU-
Udenrigstjenesten fungerer.

2. Den højtstående repræsentant aflægger i 
2012 rapport til Rådet om, hvordan EU-
Udenrigstjenesten fungerer. Rapporten 
skal indeholde objektive, troværdige og
sammenlignelige oplysninger og data om 
ligestilling mellem mænd og kvinder i 
EU-Udenrigstjenesten og en analyse af 
behovet for udvikling af relevante 
værktøjer til afskaffelse af alle former for 
forskelsbehandling på grundlag af køn.

Or. en
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