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Muudatusettepanek 31
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 27 abistab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
Euroopa välisteenistus. See teenistus 
toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajatest.

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 27 abistab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
Euroopa välisteenistus. See teenistus 
toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajatest. 
Käesoleva määruse tähenduses peaks 
termin „liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajad“ hõlmama 
ka teiste valitsusasutuste töötajaid, keda 
riigi diplomaatiline teenistus kavatseb 
lähetada või on lähetanud Euroopa 
välisteenistusse.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Erandlike asjaolude korral ja selleks et 
võtta paindlikul viisil arvesse eriolukorda 
(nt kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia. 

(7) Nõuetekohaselt põhjendatud erandlike 
asjaolude korral ja selleks et võtta 
paindlikul viisil arvesse eriolukorda (nt 
kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
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Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed 
alusel. Hiljemalt alates 1. juulist 2013 
tuleks seda sätet kohaldada ka muude 
institutsioonide ametnike suhtes. Selleks et 
tagada liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 30. 
juunini 2013 peaks olema võimalik võtta 
samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide 
korral tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid.

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed 
alused ning et samas oleks tagatud ka 
asjakohane geograafiline esindatus..
Hiljemalt alates 1. juulist 2013 tuleks seda 
sätet kohaldada ka muude institutsioonide 
ametnike suhtes. Selleks et tagada 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 30. 
juunini 2013 peaks olema võimalik võtta 
samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide 
korral tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid, võttes 
arvesse vajadust tagada asjakohane 
geograafiline esindatus.

Or. pl
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Muudatusettepanek 34
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral ametisse kinnitada 
ajutiste töötajatena ja neid tuleks seega 
kohelda samamoodi nagu ametnikke.
Välisteenistuse poolt vastuvõetavate 
rakendussätetega tuleks ajutistele 
töötajatele tagada ametnikega võrdsed 
karjäärivõimalused.

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral ametisse kinnitada 
ajutiste töötajatena ja neid tuleks seega 
kohelda samamoodi nagu ametnikke.
Välisteenistuse poolt vastuvõetavate 
rakendussätetega tuleks ajutistele 
töötajatele ja ametnikele tagada võrdsed 
karjäärivõimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Ametissemääramine Euroopa 
välisteenistusesse peaks põhinema 
saavutustel ja sealjuures tuleks tagada 
piisav geograafiline ja sooline esindatus.
Euroopa välisteenistuse töötajate hulgas 
peaksid olema asjakohaselt esindatud 
kõigi liikmesriikide kodanikud.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. väljend „ühenduste ühe liikmesriigi 
kodanik“ asendatakse väljendiga 
„Euroopa Liidu kodanik“;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
Artikkel 38 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artikli 38 punkt f asendatakse 
järgmisega:
'(f) lähetuses viibivale ametnikule säilib 
tema ametikoht [...]; lähetuse jooksul
edutatakse ta kõrgemale astmele ja [...] 
talle antakse ametikõrgendust vastavalt 
otsustele, mis võetakse vastu muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 15 
lõike 1 teise lõigu kohaselt.“

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus ei taga piisavat õiguskindlust lähetuse jooksul toimuva edutamise ja 
ametikõrgenduse osas. Lähetatud ametnik vajab oma positsiooni osas algsesse ametisse 
naasmise järel õiguskindlust, seetõttu peavad edutamised ja ametikõrgendused, mis toimuvad 
lähetuse jooksul vastavalt kehtivatele sätetele, olema tagatud.
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Muudatusettepanek 38
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
Artikkel 39 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Artikli 39 punkt f asendatakse 
järgmisega:
'(f) pärast lähetuse lõppu tuleb ametnik 
ennistada tööle esimesele tema tegelikule
palgaastmele vastavale ja tema 
tegevusüksuses vabanevale ametikohale, 
tingimusel et ta vastab kõnealusel 
ametikohal töötamise nõuetele. Kui 
ametnik loobub talle pakutud 
ametikohast, säilib tal õigus 
ennistamisele järgmisele tema 
palgaastmele vastavale ja tema 
tegevusüksuses vabanevale ametikohale 
samadel tingimustel; kui ametnik loobub 
ka teisest pakutud ametikohast, võib 
pärast nõupidamist ühiskomiteega 
paluda tal teenistusest lahkuda. Kuni 
tegeliku tööleennistamiseni on ametnik 
jätkuvalt lähetuses, kuid selle eest ei 
maksta.“

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus ei taga piisavat õiguskindlust lähetuse jooksul toimuva edutamise ja 
ametikõrgenduse osas. Lähetatud ametnik vajab oma positsiooni osas algsesse ametisse 
naasmise järel õiguskindlust, seetõttu peavad edutamised ja ametikõrgendused, mis toimuvad 
lähetuse jooksul vastavalt kehtivatele sätetele, olema tagatud.

Muudatusettepanek 39
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VII lisa – artikkel 13 -a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. VII lisasse lisatakse järgmine 
artikkel:

Artikkel 13 –a
1. Erandina artiklitest 11 kuni 13 võivad 
Euroopa Parlamendi töötajad, kes on 
saadetud lähetusse ühte selle 
institutsiooni kolmest töökohast, otsustada 
täiendavaid dokumente mitte esitada.
Sellisel juhul makstakse neile iga öö eest, 
mille nad ametliku loa alusel lähetuse 
kohas veedavad, kindlasummaliselt 60% 
vastava riigi kohta määratud 
maksimumist. Lähetuskulusid võidakse 
ette maksta.
Seda kindlasummalist hüvitist ei maksta 
kunagi ööde eest, mis eelnevad lähetuse 
algusele või järgnevad töö lõpetamisele 
lähetuses.
Lähetusse saadetud töötajad ei tohi mingil 
juhul kombineerida sama ametireisi 
majutuse kindlasummalist hüvitist 
täiendavate dokumentide alusel makstava 
hüvitisega. Kui lähetuskulude 
deklaratsioonist ei selgu, kumb meetod on 
valitud, arvestatakse lähetuskulud 
täiendavate dokumentide alusel.
2. Euroopa Parlamendi töötajad, kes 
sõidavad ametiasjus osaistungjärgu ajal 
Strasbourgi, võivad oma lähetuskulude 
deklaratsioonile lisatud taotluse alusel 
taotleda sõiduhüvitist Strasbourgi linna ja 
oma majutuskoha vahelise vahemaa eest 
kilomeetrite alusel.
Hüvitist kilomeetrite alusel makstakse 
juhul, kui:
- lähetusse saadetud töötaja esitab 
makstud hotelliarve;
- vahemaa Strasbourgi linna ja 
majutuskoha vahel on piisavalt suur.
Hotelliarve ja kilomeetrite alusel 
arvestatud sõiduhüvitis kokku ei tohi 
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ületada Strasbourgi linna jaoks ette 
nähtud maksimumi.

Or. en

Selgitus

Personalieeskirjadesse tuleb lisada konkreetseid sätteid, et võtta arvesse Euroopa 
Parlamendi spetsiifilisi vajadusi – selle institutsiooni töötajatel tuleb käia regulaarselt 
lähetustes institutsiooni eri töökohtades.

Muudatusettepanek 40
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VII lisa - artikkel 13 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. VII lisa artikkel 13 a asendatakse 
järgmisega:

„Artikkel 13a
Käesoleva lisa artiklite 11, 12, 13 ja 13 -a 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
kehtestavad eri institutsioonid üldiste 
rakendussätete alusel."

Or. en

Selgitus

Personalieeskirjadesse tuleb lisada konkreetseid sätteid, et võtta arvesse Euroopa 
Parlamendi spetsiifilisi vajadusi – selle institutsiooni töötajatel tuleb käia regulaarselt 
lähetustes institutsiooni eri töökohtades.

Muudatusettepanek 41
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 c (uus)
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIII lisa – artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 c. VIII lisa artikli 9 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
'2. Ametisse nimetav asutus või ametiisik 
võib teenistuse huvides otsustada üldiste 
rakendussätetega kehtestatud 
objektiivsete kriteeriumide ja 
läbipaistvate menetluste alusel mitte 
kohaldada asjaomaste ametnike suhtes 
ühtegi vähendust. Nende ametnike [...] 
koguarv, kes jäävad pensionile, ilma et 
nende pensioni vähendataks igal aastal 
[...], ei ole suurem kui 10% kõikide 
institutsioonide ametnikest, kes on 
eelmisel aastal pensionile jäänud. 
Aastane protsendimäär võib kõikuda 
vahemikus 8-12 %, tingimusel et kahe 
aasta kogumäär on 20% ja võttes 
arvesse eelarvelist neutraalsust. Enne 
viie aasta möödumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande selle meetme 
rakendamise kohta. Vajaduse korral 
teeb komisjon Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 336 alusel ettepaneku 
kinnitada iga viie aasta järel 
maksimaalseks aastaseks 
maksimummääraks 5-10 % kõikide 
institutsioonide eelmisel aastal pensionile 
jäänud ametnikest." See säte ei piira 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artikli 39 kohaldamist.“

Or. en

Selgitus

See on oluline täpsustus ennetähtaegselt vanaduspensionile jäämist käsitlevatele sätetele.
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Muudatusettepanek 42
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 
talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel. Käesolevat lõiku kohaldatakse 
mutatis mutandis teenistuse huvides 
üleviimise suhtes.

2. Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 
talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel, kasutades saavutustel põhinevat 
põhjalikku valikumenetlust ning tagades 
soolise ja geograafilise tasakaalu.
Käesolevat lõiku kohaldatakse mutatis 
mutandis teenistuse huvides üleviimise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel
ning olenemata artiklitest 4 ja 29, võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides 
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
viia nõukogusse või komisjoni.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel
ning olenemata artiklitest 4 ja 29 ning ühe 
aasta jooksul pärast Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr XXXX/2010 
(millega muudetakse Euroopa ühenduste 
ametnike personalieeskirju ja Euroopa 
ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimusi) jõustumist võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused nõuetekohaselt 
põhjendatud otsuse põhjal, õigustatud
erandjuhtudel ja ühisel kokkuleppel ning 
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ainult teenistuse huvides viia nõukogu või 
komisjoni ametniku pärast tema eelnevat 
ärakuulamist üle välisteenistusse ilma 
töötajatele eelnevalt vabast ametikohast 
teatamata. Samadel tingimustel võib 
välisteenistuse töötaja üle viia nõukogusse 
või komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. juulist 2013 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka muude institutsioonide ametnike 
taotlusi.

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. juulist 2013 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka muude institutsioonide ametnike 
taotlusi. Käesolevate personalieeskirjade 
tähenduses hõlmab termin „liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest lähetatud 
töötajad“ ka teiste valitsusasutuste 
töötajaid, keda riigi diplomaatiline 
teenistus kavatseb lähetada või on 
lähetanud Euroopa välisteenistusse.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus nõukogu või komisjoni vaba 
ametikoha täitmisel võrdselt ja ilma 
eelisõigusi andmata arvesse 
institutsioonisiseselt kandideerivate isikute 
taotlusi ning nende välisteenistuse 
ametnike taotlusi, kes olid enne 
välisteenistusse tööle asumist asjaomase 
institutsiooni ametnikud.

2. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus nõukogu või komisjoni vaba 
ametikoha täitmisel võrdselt ja ilma 
eelisõigusi andmata arvesse 
institutsioonisiseselt kandideerivate isikute 
taotlusi ning nende välisteenistuse 
ametnike taotlusi, kes olid enne 
välisteenistusse tööle asumist asjaomase 
institutsiooni ametnikud. Vastavalt 
personalieeskirjade artiklile 27 ja muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 12 
lõike 1 esimesele lõigule püütakse 
töölevõtmisel tagada institutsioonile 
selliste ametnike ja ajutiste töötajate 
teenused, kes vastavad võimekuse, 
tõhususe ja lojaalsuse kõrgeimale 
standardile ning kes võetakse tööle 
liikmesriikide kodanike hulgast 
võimalikult laialt geograafiliselt alalt, 
tagades soolise esindatuse. See kohustus 
kehtib välisteenistuse kui terviku ja selle 
personali eri osade, sealhulgas muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 2 
punktis e osutatud ajutiste töötajate kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Et tagada Euroopa välisteenistuses 
asjakohane sooline ja geograafiline 
tasakaal, võib eelistada kandidaate vähem 
esindatud liikmesriikidest ja vähem 
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esindatud soost, juhul kui neil on 
samaväärne kvalifikatsioon.

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – Artikkel 99 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 99 a
Enne kui nad asuvad oma kohustusi 
täitma ja vajaduse korral ka hiljem 
saavad kõik välisteenistuse AD-tasandi 
töötajad ühise koolituse. Selleks 
asutatakse Euroopa diplomaatiline 
akadeemia. Akadeemia teeb tihedat 
koostööd liikmesriikide asjaomaste 
organitega, samuti Euroopa Julgeoleku-
ja Kaitsekolledžiga, ning 
üleminekuperioodi järel liidab selle 
endaga. Akadeemia koolitus põhineb 
ühtlustatud õppekavadel ning hõlmab 
vastavalt vajadusele väljaõpet konsulaar-
ja esindusmenetlustes, diplomaatias, 
konfliktide vahendamises ja 
rahvusvahelistes suhetes, koos 
teadmistega Euroopa Liidu ajaloost ja 
toimimisest. Lisaks koolitab akadeemia 
ÜJKP missioonide töötajaid ning on 
vajadusel avatud ka teistele Euroopa 
Liidu või liikmesriikide töötajatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. väljend „ühenduste ühe liikmesriigi 
kodanik“ asendatakse väljendiga 
„Euroopa Liidu kodanik“;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 40 a

Ametisse nimetav asutus võib teenistuse 
huvides võtta vastu otsuse vabastada 
ametist kõrgem ajutine töötaja, nagu on 
määratletud personalieeskirjade artikli 29 
lõikes 2. Personalieeskirjade IV lisa 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. en

Selgitus

Euroopa välisteenistuse loomise tulemusena võib muu hulgas tekkida ka vajadus, et ametisse 
nimetav asutus võtaks vastavalt kehtivatele eelarve eeskirjadele vastu otsuse vabastada kõrge 
ajutine töötaja ametist kas poliitilistel põhjustel või teenistuse huvides.
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Muudatusettepanek 50
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 b (uus)
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 40 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 40 b

Ametisse nimetav asutus võib otsustada 
määrata reservi ajutise töötaja, kes on 
ametisse nimetavale asutusele antud 
ametikohtade arvu vähendamise tõttu 
osutunud liigseks.
Reservis ei täida ajutine töötaja oma 
töökohustusi ning jääb ilma õigustest 
saada töötasu või tõusta kõrgemale 
ametijärgule. Reservi arvatud ajutine 
töötaja saab toetust, mida arvestatakse, 
mutatis mutandis, vastavalt 
personalieeskirjade IV lisale.

Or. en

Selgitus

Euroopa välisteenistuse loomise tulemusena võib muu hulgas tekkida ka vajadus, et ametisse 
nimetav asutus võtaks vastavalt kehtivatele eelarve eeskirjadele vastu otsuse määrata ajutine 
töötaja reservi kas poliitilistel põhjustel või teenistuse huvides, kui ametikohti vähendatakse.

Muudatusettepanek 51
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Peatükk 10 – artikkel 50b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 
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lepingut võib pikendada mitu korda ja iga 
kord maksimaalselt nelja aasta võrra.
Lepingu pikendamine kiidetakse heaks 
tingimusel, et liikmesriigi diplomaatiline 
teenistus pikendab sama ajavahemiku
võrra töötaja lähetust.

lepingut võib pikendada mitu korda kuni
nelja aasta võrra. Kokku ei tohi töötatud 
aeg ületada kaheksat aastat. Erandlikel 
asjaoludel ja teenistuse huvides võib 
kaheksanda aasta lõpus pikendada 
lepingut kuni kahe aasta võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Peatükk 10 – artikkel 50b – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesolevate teenistustingimuste 
tähenduses hõlmab termin „liikmesriikide 
diplomaatilistest teenistustest lähetatud 
töötajad“ ka teiste valitsusasutuste 
töötajaid, keda riigi diplomaatiline 
teenistus kavatseb lähetada või on 
lähetanud Euroopa välisteenistusse.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artikli 39 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
'1. Teenistusest lahkumise korral on 
teenistujal artikli 2 tähenduses õigus 
vanaduspensionile, 
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kindlustusmatemaatilise väärtuse 
ülekandmisele või lahkumistoetuse 
maksmisele vastavalt 
personalieeskirjade 3. peatüki V 
jaotisele ja VIII lisale. Kui teenistujal on 
õigus saada vanaduspensioni, 
vähendatakse tema pensioniõigust 
võrdeliselt artikli 42 kohaselt makstud 
summadega.
Personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 
lõiget 2 kohaldatakse järgmistel 
tingimustel:
ametisse nimetav asutus või ametiisik 
võib teenistuse huvides otsustada üldiste 
rakendussätetega kehtestatud 
objektiivsete kriteeriumide ja 
läbipaistvate menetluste alusel mitte 
kohaldada ajutise teenistuja pensioni 
suhtes ühtegi vähendust igal aastal igas 
institutsioonis maksimaalselt kaheksa 
ajutise teenistuja puhul, lisaks neile 
ametnikele, kellel on õigus jääda 
pensionile ilma et nende pensioni 
vähendataks, nagu on sätestatud 
personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 
lõikes 2. Iga-aastane arv võib erineda 
tingimusel, et kahe aasta keskmine arv ei 
ületa kümmet ja et eelarvelist 
neutraalust oleks arvesse võetud. Enne 
viie aasta möödumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande selle meetme 
rakendamise kohta. Vajadusel esitab 
komisjon Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 336 alusel ettepaneku 
muuta iga-aastast maksimumarvu viie 
aasta järel.“

Or. en

Selgitus

See on oluline täpsustus ennetähtaegselt vanaduspensionile jäämist käsitlevatele sätetele.
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Muudatusettepanek 54
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Et tagada Euroopa välisteenistuses 
asjakohane sooline ja geograafiline 
tasakaal, võib liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresident eelistada 
kandidaate vähem esindatud 
liikmesriikidest ja vähem esindatud soost, 
juhul kui neil on samaväärne 
kvalifikatsioon.

Or. pl

Muudatusettepanek 55
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajate 
asjakohane esindatus välisteenistuses, võib 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident otsustada, et erandina 
personalieeskirjade artikli 98 lõikest 1 
peaks kuni 30. juunini 2013 olema 
võimalik samaväärse kvalifikatsiooniga 
kandidaatide korral täita välisteenistuse 
teatavad tegevusüksuse AD ametikohad 
eelisjärjekorras liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatega.

3. Selleks et tagada liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajate 
asjakohane esindatus välisteenistuses, võib 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident otsustada, et erandina 
personalieeskirjade artikli 98 lõikest 1 
peaks kuni 30. juunini 2013 olema 
võimalik samaväärse kvalifikatsiooniga 
kandidaatide korral täita välisteenistuse 
teatavad tegevusüksuse AD ametikohad
eelisjärjekorras liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatega, 
arvestades vajadust tagada asjakohane 
geograafiline esindatus.

Or. pl
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Muudatusettepanek 56
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident hiljemalt 2013. aasta 
keskpaigaks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile määruse 
rakendamise kohta aruande, milles 
pööratakse erilist tähelepanu Euroopa 
välisteenistuse personali soolisele ja 
geograafilisele tasakaalule.

Or. en


