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Ændringsforslag 31
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den 
Europæiske Union bistås Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
af en tjeneste for EU's optræden udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste 
arbejder sammen med medlemsstaternes 
diplomatiske tjenester og omfatter 
tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen samt udstationeret 
personale fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester.

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den 
Europæiske Union bistås Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
af en tjeneste for EU's optræden udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste 
arbejder sammen med medlemsstaternes 
diplomatiske tjenester og omfatter 
tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen samt udstationeret 
personale fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester. I denne forordning 
omfatter begrebet "personale fra de 
nationale diplomatiske tjenester" også 
personale fra andre offentlige 
tjenestegrene, som en national 
diplomatisk tjeneste har til hensigt at 
udstationere eller har udstationeret til 
EU-Udenrigstjenesten. 

Or. en

Ændringsforslag 32
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af 
særlige situationer (f.eks. som følge af et 
uopsætteligt behov for at besætte en stilling 
eller i forbindelse med fremtidige 
overførsler af støttefunktioner fra Rådet 
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eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist
og uden forudgående stillingsopslag være 
muligt at overføre tjenestemænd i 
tjenestens interesse fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. 
Tilsvarende bør det i tjenestens interesse 
være muligt at overføre tjenestemænd fra 
EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

eller Kommissionen til EU-
Udenrigstjenesten) bør det i behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde og uden 
forudgående stillingsopslag være muligt at
overføre tjenestemænd i tjenestens 
interesse fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det 
i tjenestens interesse være muligt at 
overføre tjenestemænd fra EU-
Udenrigstjenesten til Rådet eller 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 33
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel 
personale fra de nationale diplomatiske 
tjenester som ansøgere fra Rådet og 
Kommissionen og interne ansøgere kan 
søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på 
lige fod. Senest den 1. juli 2013 bør dette 
også gælde tjenestemænd fra de øvrige
institutioner. For at sikre, at personalet fra 
de nationale diplomatiske tjenester bliver 
ordentlig repræsenteret i EU-
Udenrigstjenesten, bør Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
imidlertid have mulighed for at beslutte, at 
der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse 
med stillinger i AD-ansættelsesgruppen 
gives forrang til ansøgere fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens.

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel 
personale fra de nationale diplomatiske 
tjenester som ansøgere fra Rådet og 
Kommissionen og interne ansøgere kan 
søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på 
lige fod samtidig med, at der sikres en 
hensigtsmæssig geografisk 
repræsentation. Senest den 1. juli 2013 bør 
dette også gælde tjenestemænd fra de 
øvrige institutioner. For at sikre, at 
personalet fra de nationale diplomatiske 
tjenester bliver ordentlig repræsenteret i 
EU-Udenrigstjenesten, bør Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
imidlertid have mulighed for at beslutte, at 
der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse 
med stillinger i AD-ansættelsesgruppen 
gives forrang til ansøgere fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens, idet der tages hensyn 
til behovet for en hensigtsmæssig 



AM\829618DA.doc 5/21 PE448.750v01-00

DA

geografisk repræsentation.

Or. pl

Ændringsforslag 34
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale 
diplomatiske tjenester, som udstationeres 
af deres medlemsstat, bør ansættes som 
midlertidigt ansatte og således ligestilles 
med tjenestemænd. 
Gennemførelsesbestemmelserne, som skal 
vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør 
sikre, at midlertidigt ansatte har samme
karrieremuligheder som tjenestemænd.

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale 
diplomatiske tjenester, som udstationeres 
af deres medlemsstat, bør ansættes som 
midlertidigt ansatte og således ligestilles 
med tjenestemænd. 
Gennemførelsesbestemmelserne, som skal 
vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør 
sikre lige karrieremuligheder for
midlertidigt ansatte og tjenestemænd.

Or. en

Ændringsforslag 35
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Ansættelse i EU-Udenrigstjenesten 
bør være baseret på fortjeneste og sikre 
passende geografisk balance og balance 
mellem kønnene EU-Udenrigstjenestens 
personale bør være hensigtsmæssigt 
sammensat af statsborgere fra alle 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordene "statsborger i en af 
Fællesskabernes medlemsstater" erstattes 
af "unionsborger". 

Or. en

Ændringsforslag 37
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 38 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Artikel 38, litra f), affattes således:
"f) en tjenestemand, der gør midlertidig 
tjeneste, bevarer sin stilling [...]; under 
den midlertidige tjeneste skal 
tjenestemanden rykkes op i løntrin og [...] 
forfremmes i overensstemmelse med de 
afgørelser, der træffes i henhold til artikel 
15, stk. 1, andet afsnit, i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte."

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd skaber ikke tilstrækkelig retssikkerhed, for så vidt angår avancement 
til højere løntrin og forfremmelser, der fandt sted under den midlertidige tjeneste.  En 
tjenestemand, der gør midlertidig tjeneste, har brug for retssikkerhed, for så vidt angår 
stillingen efter denne vender tilbage til sit oprindelige tjenestested. Derfor skal avancementer 
til højere løntrin og forfremmelser under den midlertidige tjeneste i henhold til de gældende 
regler garanteres.
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Ændringsforslag 38
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 b (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 39 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Artikel 39, litra f), affattes således:
"f) efter ophør af den midlertidige 
tjeneste skal tjenestemanden 
genindtræde i den første ledige stilling i 
den ansættelsesgruppe, der svarer til 
hans nuværende lønklasse, såfremt han 
er i besiddelse af de fornødne 
kvalifikationer.  Afslår tjenestemanden 
at modtage den tilbudte stilling, har han 
fortsat krav på at genindtræde i den 
næste stilling i den ansættelsesgruppe, 
der svarer til hans lønklasse.  Afslår han 
for anden gang, kan han efter høring af 
det paritetiske samarbejdsudvalg 
afskediges uden ansøgning. Indtil han 
genindtræder, anses han som gørende 
tjeneste i anden stilling uden løn."

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd skaber ikke tilstrækkelig retssikkerhed, for så vidt angår avancement 
til højere løntrin og forfremmelser, der fandt sted under den midlertidige tjeneste.  En 
tjenestemand, der gør midlertidig tjeneste, har brug for retssikkerhed, for så vidt angår 
stillingen efter denne vender tilbage til sit oprindelige tjenestested. Derfor skal avancementer 
til højere løntrin og forfremmelser under den midlertidige tjeneste i henhold til de gældende
regler garanteres.

Ændringsforslag 39
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Bilag VII – Artikel 13 -a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I bilag VII indsættes følgende artikel:
Artikel 13 -a

1. Uanset artikel 11-13 kan Europa-
Parlamentets ansatte, der sendes på 
tjenesterejse til et af Europa-Parlamentets 
tre arbejdssteder, vælge ikke at fremlægge 
bilag.  I dette tilfælde udbetales et fast 
beløb svarende til 60 % af det fastsatte loft 
pr. tilladte overnatning på 
tjenesterejsestedet.  Der kan udbetales et
forskud på udgifter til tjenesterejser.
Dette faste beløb kan ikke udbetales for 
overnatninger forud for eller efter 
arbejdet under tjenesterejsen.
Ansatte, der sendes på tjenesterejse, kan 
under ingen omstændigheder kombinere 
en fast godtgørelse af opholdsudgifter 
med godtgørelse mod forelæggelse af 
bilag for den samme tjenesterejse. Hvis 
det ikke klart fremgår af erklæringen om 
tjenesterejsens gennemførelse og de 
dermed forbundne udgifter, hvilken 
metode der er valgt, skal udgifter i 
forbindelse med tjenesterejsen opgøres på 
grundlag af bilag. 
2. Europa-Parlamentets ansatte, der efter 
ordre foretager en tjenesterejse til 
Strasbourg under mødeperioderne, kan på 
grundlag af en anmodning i erklæringen 
om tjenesterejsens gennemførelse og de 
dermed forbundne udgifter kræve en 
kilometergodtgørelse for rejse mellem 
byen Strasbourg og deres 
indkvarteringssted.
Denne kilometergodtgørelse udbetales 
såfremt:
– ansatte, der sendes på tjenesterejser, 
fremlægger en betalt hotelregning;
– afstanden mellem byen Strasbourg og 
indkvarteringsstedet er tilstrækkelig stor.
Det samlede godtgjorte beløb for 
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hotelregningen og kilometergodtgørelsen 
må ikke overstige loftet for byen 
Strasbourg.

Or. en

Begrundelse

Der er nødvendigt at tilføje specifikke bestemmelser til vedtægten for at tilgodese de særlige 
behov hos Europa-Parlamentet, hvis ansatte regelmæssigt bliver anmodet om at foretage 
tjenesterejser fra et af Europa-Parlamentets arbejdssteder til et andet.

Ændringsforslag 40
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Bilag VII – Artikel 13 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. Artikel 13a i bilag VII affattes således:
"Artikel 13a

De forskellige institutioner fastsætter 
almindelige 
gennemførelsesbestemmelser til dette 
bilags artikel 11, 12, 13 og 13a."

Or. en

Begrundelse

Der er nødvendigt at tilføje specifikke bestemmelser til vedtægten for at tilgodese de særlige 
behov hos Europa-Parlamentet, hvis ansatte regelmæssigt bliver anmodet om at foretage 
tjenesterejser fra et af Europa-Parlamentets arbejdssteder til et andet.

Ændringsforslag 41
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 c (nyt)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Bilag VIII – Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c. Artikel 9, stk. 2, I bilag VIII affattes 
således:
'2. Ansættelsesmyndigheden kan i 
tjenestens interesse på grundlag af 
objektive og konkrete kriterier og 
gennemsigtige procedurer efter 
almindelige 
gennemførelsesbestemmelser beslutte 
ikke at anvende ovennævnte nedsættelse 
for de pågældende tjenestemænd. Det 
samlede antal tjenestemænd [...], der 
hvert år går på pension uden 
nedsættelse af pensionen, må højst 
udgøre 10 % af samtlige institutioners 
tjenestemænd, der året forinden er gået 
på pension. Denne procentsats kan 
variere fra år til år mellem 8 % og 12 %, 
såfremt den samlede sats over to år ikke 
overstiger 20 %, og budgetneutraliteten 
overholdes. Kommissionen forelægger 
inden fem år Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, hvori denne 
foranstaltning evalueres. I påkommende 
tilfælde fremlægger Kommissionen fem 
år efter et forslag om fastsættelse af den 
årlige maksimumsprocent på mellem 5 
% og 10 % af samtlige institutioners 
tjenestemænd, der året forinden er gået 
på pension, jf.  artikel 336 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde."
Denne bestemmelse berører ikke 
anvendelsen af artikel 39 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Or. en

Begrundelse

Indføjer en nødvendig afklaring af bestemmelserne om førtidspensionering.
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Ændringsforslag 42
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves dog på grundlag 
af en kandidatliste, som Kommissionen har 
godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne. Dette gælder 
også ved overførsel i tjenestens interesse.

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves under 
anvendelse af en grundig 
udvælgelsesprocedure, der skal være 
baseret på fortjeneste, og som sikrer 
passende geografisk balance og balance 
mellem kønnene, dog på grundlag af en 
kandidatliste, som Kommissionen har 
godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne. Dette gælder 
også ved overførsel i tjenestens interesse.

Or. en

Ændringsforslag 43
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – artikel 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan 
ansættelsesmyndigheden i de berørte 
institutioner undtagelsesvist og efter fælles 
aftale og udelukkende i tjenestens interesse 
overføre en tjenestemand, efter først at 
have hørt denne, fra Rådet eller 
Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten 
uden at slå den ledige stilling op. 
Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan 
overføres til Rådet eller Kommissionen på 
samme betingelser.

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, uanset artikel 4 og 29 og for en 
periode på 1 år, efter at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXXX/2010 om ændring af vedtægten 
for tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte i Fællesskaberne er 
trådt i kraft, kan ansættelsesmyndigheden i 
de berørte institutioner i henhold til en 
behørigt begrundet beslutning og i 
behørigt begrundede undtagelsestilfælde



PE448.750v01-00 12/21 AM\829618DA.doc

DA

og efter fælles aftale og udelukkende i 
tjenestens interesse overføre en 
tjenestemand, efter først at have hørt 
denne, fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten uden at slå den 
ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet 
eller Kommissionen på samme betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 44
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – Artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansættelsesmyndigheden tager desuden 
efter et tidspunkt, som fastsættes af 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand, dog 
senest den 1. juli 2013, hensyn til 
ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige 
institutioner uden at give forrang til nogen 
af disse kategorier.

Ansættelsesmyndigheden tager desuden 
efter et tidspunkt, som fastsættes af 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand, dog 
senest den 1. juli 2013, hensyn til 
ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige 
institutioner uden at give forrang til nogen 
af disse kategorier. I denne vedtægt 
omfatter begrebet "personale fra de 
nationale diplomatiske tjenester" også 
personale fra andre offentlige 
tjenestegrene, som en national 
diplomatisk tjeneste har til hensigt at 
udstationere eller har udstationeret til 
EU-Udenrigstjenesten. 

Or. en
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Ændringsforslag 45
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – Artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i Rådet eller 
Kommissionen hensyn til ansøgninger fra 
interne ansøgere og tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten, som var tjenestemænd i 
den berørte institution, indtil de blev 
tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, 
uden at der gives forrang til nogen af disse 
kategorier.

2. Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af 
en ledig stilling i Rådet eller 
Kommissionen hensyn til ansøgninger fra 
interne ansøgere og tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten, som var tjenestemænd i 
den berørte institution, indtil de blev 
tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, 
uden at der gives forrang til nogen af disse 
kategorier. I overensstemmelse med artikel 
27 i denne vedtægt og artikel 12, stk. 1, 
første afsnit, i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte skal det ved ansættelsen 
tilstræbes, at institutionen sikres 
tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der 
opfylder de højeste krav til kvalifikationer, 
indsats og integritet, samt er udvalgt på så 
bredt et geografisk grundlag som muligt 
blandt statsborgere i medlemsstaterne, 
samtidig med at der sikres balance mellem 
kønnene. Denne forpligtelse gælder for 
EU-Udenrigstjenesten som helhed og for 
de forskellige dele af dens personale, 
herunder midlertidigt ansatte, der er 
omhandlet i artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – Artikel 98 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Med henblik på at sikre passende 
geografisk balance og balance mellem 
kønnene i EU-Udenrigstjenesten kan der 
gives forrang til kandidater fra mindre 
godt repræsenterede medlemsstater og fra 
det underrepræsenterede køn, hvis 
kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

Or. pl

Ændringsforslag 47
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Afsnit VIIIa – Artikel 99 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 99a
Alt personale i EU-Udenrigstjenesten på 
AD-niveau skal inden de tiltræder deres 
stilling modtage fælles uddannelse. Til 
dette formål skal der oprettes et europæisk 
diplomatisk akademi.  Akademiet skal 
samarbejde tæt med de relevante organer 
i medlemsstaterne og med Det 
Europæiske Sikkerheds- og 
Forsvarsakademi og integrerer 
sidstnævnte efter en overgangsperiode.  
Uddannelsen skal være baseret på 
ensartet harmoniserede læseplaner og i 
givet fald omfatte undervisning i konsul-
og gesandtskabsfunktioner, diplomati, 
konfliktmægling og internationale 
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forbindelser samt kendskab til EU's 
historie og funktion.  Akademiet skal 
endvidere efteruddanne personale fra 
FSFP-missioner og i givet fald være åbent 
for andre ansatte fra Den Europæiske 
Unions eller medlemsstaternes 
administration.

Or. en

Ændringsforslag 48
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordene "statsborger i en af 
Fællesskabernes medlemsstater" erstattes 
af "unionsborger". 

Or. en

Ændringsforslag 49
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Følgende artikel indsættes:
"Artikel 40a

Ansættelsesmyndigheden kan træffe 
afgørelse om at pensionere en midlertidig 
ansat seniormanager, som defineret ved 
analog anvendelse af vedtægtens artikel 
29, stk. 2, i tjenestens interesse. Bilag IV 
til vedtægten finder tilsvarende 
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anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Der kan bl.a. som en følge af oprettelsen af EU-udenrigstjenesten være et behov for, at 
ansættelsesmyndigheden i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser af 
politiske grunde eller i tjenestens interesse træffer afgørelse om at pensionere en midlertidig 
ansat seniormanager.

Ændringsforslag 50
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 b (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 40 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Følgende artikel indsættes:
Artikel 40b

Ansættelsesmyndigheden kan træffe 
afgørelse om at sætte en midlertidig ansat, 
hvis stilling inddrages som følge af en 
nedskæring i antallet af stillinger tildelt 
ansættelsesmyndigheden, på ventepenge.
Når tjenestemanden er sat på ventepenge, 
ophører han med at gøre tjeneste. Han 
har i så fald intet krav på vederlag og 
avancement. En midlertidig ansat, der er 
sat på ventepenge, modtager en 
godtgørelse, der beregnes ved en analog 
anvendelse af bestemmelserne i bilag IV 
til vedtægten for tjenestemænd.

Or. en

Begrundelse

Der kan bl.a. som en følge af oprettelsen af EU-udenrigstjenesten være et behov for, at 
ansættelsesmyndigheden i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser af 
politiske grunde eller i tjenestens interesse træffer afgørelse om sætte en midlertidig ansat på 
ventepenge.
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Ændringsforslag 51
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel 10 – Artikel 50 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kan højst ansættes for en periode på 
fire år. Kontrakten kan forlænges mere end 
en gang for en periode på højst fire år ad 
gangen. Kontraktfornyelsen finder sted 
under forudsætning af, at 
udstationeringen fra den nationale 
diplomatiske tjeneste forlænges med den
periode, som fornyelsen vedrører.

2. De kan højst ansættes for en periode på 
fire år. Kontrakten kan forlænges mere end 
en gang for en periode på højst fire år. 
Samlet bør ansættelsens varighed ikke 
overstige otte år. Under ekstraordinære 
omstændigheder og i tjenestens interesse 
kan kontrakten dog ved udgangen af den 
otteårige periode forlænges for en periode 
på højst to år.

Or. en

Ændringsforslag 52
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Kapitel 10 – Artikel 50 b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I disse ansættelsesvilkår omfatter 
begrebet "personale fra de nationale 
diplomatiske tjenester" også personale fra 
andre offentlige tjenestegrene, som en 
national diplomatisk tjeneste har til 
hensigt at udstationere eller har 
udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. 

Or. en
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Ændringsforslag 53
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Artikel 39, stk. 1, affattes således: 
'1. Ved udtræden af tjenesten er en 
ansat i henhold til artikel 2 berettiget til 
alderspension, overførsel af den 
aktuarmæssige modværdi eller 
udbetaling af udtrædelsespenge på de 
betingelser, der er fastsat i afsnit V, 
kapitel 3, i vedtægten og i bilag VIII til 
vedtægten. Når den ansatte har krav på 
alderspension, nedsættes hans ret til 
pension forholdsmæssigt med de 
indbetalinger, der er ydet i henhold til 
artikel 42.
Artikel 9, stk. 2, i bilag VIII til 
vedtægten finder anvendelse på følgende 
vilkår:
Ansættelsesmyndigheden kan i 
tjenestens interesse på grundlag af 
objektive og konkrete kriterier og 
gennemsigtige procedurer efter 
almindelige
gennemførelsesbestemmelser beslutte 
ikke at foretage nogen nedsættelse af 
pensionen til midlertidigt ansatte for et 
antal på højst otte midlertidigt ansatte i 
alle institutioner i et hvilket som helst år, 
ud over antallet af tjenestemænd, der er 
berettiget til pension uden nedsættelse af 
deres pension i henhold til artikel 9, stk. 2, 
i bilag VIII til vedtægten.  Det årlige 
antal kan variere, dog med et 
gennemsnit på ti hvert andet år og under 
overholdelse af princippet om 
budgetneutralitet. Kommissionen 
forelægger inden fem år Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, hvori 
denne foranstaltning evalueres. 
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Kommissionen fremsætter om 
nødvendigt et forslag om ændring af det 
maksimale antal efter fem år i henhold 
til artikel 336 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Indføjer en nødvendig afklaring af bestemmelserne om førtidspensionering.

Ændringsforslag 54
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Med henblik på at sikre passende 
geografisk balance og balance mellem 
kønnene i EU-Udenrigstjenesten kan 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen give forrang til kandidater 
fra mindre godt repræsenterede 
medlemsstater og fra det 
underrepræsenterede køn, hvis 
kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

Or. pl

Ændringsforslag 55
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre personalet fra de nationale 
diplomatiske tjenester passende 
repræsentation i EU-Udenrigstjenesten kan 

3. For at sikre personalet fra de nationale 
diplomatiske tjenester passende 
repræsentation i EU-Udenrigstjenesten kan 
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Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand beslutte, 
at der som undtagelse fra artikel 98, stk. 1, 
i vedtægten indtil den 30. juni 2013 i 
forbindelse med visse stillinger i AD-
ansættelsesgruppen i EU-Udenrigstjenesten 
gives forrang til kandidater fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens.

Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand beslutte, 
at der som undtagelse fra artikel 98, stk. 1, 
i vedtægten indtil den 30. juni 2013 i 
forbindelse med visse stillinger i AD-
ansættelsesgruppen i EU-Udenrigstjenesten 
gives forrang til kandidater fra 
medlemsstaternes nationale diplomatiske 
tjenester, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens, idet der tages hensyn 
til behovet for en hensigtsmæssig 
geografisk repræsentation. 

Or. pl

Ændringsforslag 56
Eva Lichtenberger

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Senest 2 år efter denne forordnings 
ikrafttræden og senest i midten af 2013 
forelægger Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen en rapport om 
forordningens gennemførelse med særlig 
vægt på den geografiske balance og 
balancen mellem kønnene inden for EU-
Udenrigstjenesten.

Or. en
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