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Tarkistus 31
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan mukaan unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto 
(EUH). Tämän hallinnon on määrä toimia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen kanssa ja koostua 
neuvoston pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan mukaan unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto 
(EUH). Tämän hallinnon on määrä toimia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen kanssa ja koostua 
neuvoston pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Tätä 
asetusta sovellettaessa käsitteeseen 
'jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
henkilöstö' olisi sisällytettävä myös 
valtionhallinnon muiden yksiköiden 
henkilöstö, jota kansallinen 
ulkoasianhallinto aikoo siirtää tai on 
siirtänyt EUH:hon.

Or. en

Tarkistus 32
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta erityistilanteet voitaisiin ottaa 
joustavasti huomioon (esimerkiksi 
kiireellinen virantäyttötarve tai 
tukitehtävien tulevat siirrot neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon), olisi 
poikkeustapauksissa voitava toteuttaa 
siirtoja neuvostosta tai komissiosta 
EUH:hon yksikön edun vuoksi, eli 

(7) Jotta erityistilanteet voitaisiin ottaa 
joustavasti huomioon (esimerkiksi 
kiireellinen virantäyttötarve tai 
tukitehtävien tulevat siirrot neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon), olisi 
asianmukaisesti perustelluissa
poikkeustapauksissa voitava toteuttaa 
siirtoja neuvostosta tai komissiosta 
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julkaisematta ilmoitusta avoimesta virasta. 
Samoin olisi voitava yksikön edun vuoksi 
siirtää virkamiehiä EUH:sta neuvostoon tai 
komissioon.

EUH:hon yksikön edun vuoksi, eli 
julkaisematta ilmoitusta avoimesta virasta. 
Samoin olisi voitava yksikön edun vuoksi 
siirtää virkamiehiä EUH:sta neuvostoon tai 
komissioon.

Or. en

Tarkistus 33
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin.
Viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013 
tätä olisi sovellettava myös muiden 
toimielimien virkamiehiin. Jotta 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
tulevan henkilöstön asianmukainen edustus 
EUH:ssa voitaisiin taata, ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan olisi 
kuitenkin voitava päättää, että 30 päivään 
kesäkuuta 2013 asti voidaan olennaisilta 
osin yhtä pätevistä hakijoista asettaa 
tehtäväryhmän AD virkoihin etusijalle 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
tulevat hakijat.

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin siten, 
että varmistetaan samalla riittävä 
maantieteellinen edustus. Viimeistään 1 
päivästä heinäkuuta 2013 tätä olisi 
sovellettava myös muiden toimielimien 
virkamiehiin. Jotta jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevan henkilöstön 
asianmukainen edustus EUH:ssa voitaisiin 
taata, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja komission 
varapuheenjohtajan olisi kuitenkin voitava 
päättää, että 30 päivään kesäkuuta 2013 
asti voidaan olennaisilta osin yhtä pätevistä 
hakijoista asettaa tehtäväryhmän AD 
virkoihin etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevat hakijat ottaen 
huomioon riittävää maantieteellistä 
edustusta koskeva tarve.

Or. pl
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Tarkistus 34
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen 
väliaikaisina toimihenkilöinä ja asetettava 
heidät näin samaan asemaan kuin 
virkamiehet. Täytäntöönpanosäännöksissä, 
jotka EUH:n on määrä antaa, olisi 
varmistettava väliaikaisille toimihenkilöille 
virkamiesten uranäkymiä vastaavat
uranäkymät.

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen 
väliaikaisina toimihenkilöinä ja asetettava 
heidät näin samaan asemaan kuin 
virkamiehet. Täytäntöönpanosäännöksissä, 
jotka EUH:n on määrä antaa, olisi 
varmistettava vastaavat uranäkymät
väliaikaisille toimihenkilöille ja 
virkamiehille.

Or. en

Tarkistus 35
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) EUH:n nimitysten olisi perustuttava 
ansioihin ja tasapainoisen 
maantieteellisen sukupuolijakauman 
varmistamiseen. EUH:n henkilöstössä 
olisi oltava kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten tarkoituksenmukainen 
edustus.

Or. en
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Tarkistus 36
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'yhteisöjen jonkin jäsenvaltion 
kansalainen' korvataan 'unionin 
kansalaisella'.

Or. en

Tarkistus 37
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
38 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

7 a. Korvataan 38 artiklan f alakohta 
seuraavasti:
"f) Tilapäisesti muihin tehtäviin siirretty 
virkamies säilyttää virkansa [...]
hoitaessaan tilapäisesti muita tehtäviä 
virkamiehelle kertyy ikälisiä ja [...] hän 
ylenee muihin työntekijöihin 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisia päätöksiä vastaavasti."

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto ei takaa ikälisien ja ylennyksien kannalta riittävää oikeusvarmuutta sinä 
kautena, jolloin virkamies hoitaa tilapäisesti muita tehtäviä. Tilapäisesti muita tehtäviä 
hoitava virkamies tarvitsee oikeusvarmuutta, joka koskee hänen asemaansa sen jälkeen, kun 
hän on palannut alkuperäiseen yksikköönsä, minkä vuoksi on taattava voimassa olevien 
säännösten mukainen ikälisien kertyminen ja ylennykset sinä aikana, jolloin hän hoitaa 
tilapäisesti muita tehtäviä.
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Tarkistus 38
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 b kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
39 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

7 b. Korvataan 39 artiklan f kohta 
seuraavasti:
"f) Kun muiden tehtävien tilapäinen 
hoitaminen päättyy, virkamies on 
siirrettävä ensimmäiseen todellista 
palkkaluokkaansa vastaavaan toimeen, 
joka vapautuu hänen 
tehtäväryhmässään, jos hänellä on tähän 
toimeen vaaditut ominaisuudet. Jos 
virkamies kieltäytyy hänelle tarjotusta 
toimesta, hän säilyttää oikeudet palata 
samoin edellytyksin seuraavaan 
palkkaluokkaansa vastaavaan toimeen, 
joka vapautuu hänen 
tehtäväryhmässään; jos virkamies 
kieltäytyy toisen kerran, hänet voidaan 
irtisanoa ilman eri toimenpiteitä sen 
jälkeen, kun sekakomiteaa on kuultu. 
Siihen asti kun virkamies tosiasiallisesti 
palaa aiempia tehtäviä vastaavaan 
toimeen, virkamiehen katsotaan edelleen 
hoitavan tilapäisesti muita tehtäviä 
palkatta."

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto ei takaa ikälisien ja ylennyksien kannalta riittävää oikeusvarmuutta sinä 
kautena, jolloin virkamies hoitaa tilapäisesti muita tehtäviä. Tilapäisesti muita tehtäviä 
hoitava virkamies tarvitsee oikeusvarmuutta, joka koskee hänen asemaansa sen jälkeen, kun 
hän on palannut alkuperäiseen yksikköönsä, minkä vuoksi on taattava voimassa olevien 
säännösten mukainen ikälisien kertyminen ja ylennykset sinä aikana, jolloin hän hoitaa 
tilapäisesti muita tehtäviä.



PE448.750v01-00 8/21 AM\829618FI.doc

FI

Tarkistus 39
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VII osasto – -13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään VII lukuun artikla 
seuraavasti:

-13 a artikla
1. Poiketen siitä mitä 11–13 artiklassa 
määrätään Euroopan parlamentin jäsen, 
joka on lähetetty virkamatkalle johonkin 
tämän toimielimen kolmesta 
toimipaikasta, voi halutessaan olla 
toimittamatta tositteita. Tässä tapauksessa 
hänelle myönnetään 60:tä prosenttia 
maakohtaisesta enimmäismäärästä 
vastaava kiinteämääräinen korvaus 
jokaiselta yöltä, joka hänellä on lupa 
viettää virkamatkapaikalla. 
Virkamatkakuluista voidaan myöntää 
ennakkomaksu.
Tätä kiinteää korvausta ei voida maksaa 
virkamatkan työtehtävien alkua 
edeltäviltä tai niiden päättymistä 
seuraavilta öiltä.
Työmatkalle lähetetyt henkilöstön jäsenet 
eivät voi missään tapauksessa yhdistää 
kiinteää asumiskustannuskorvausta 
perusteena olevien tositteiden nojalla 
myönnettävään korvaukseen samalla 
työmatkalla. Virkamatkakulut maksetaan 
tositteiden perusteella, mikäli
virkamatkakuluja koskevasta selvityksestä 
ei käy selvästi ilmi, kumpaa menetelmää 
on käytetty.
2. Istuntojakson aikana Strasbourgiin 
lähetetyt Euroopan parlamentin 
henkilöstön jäsenet voivat pyytää 
kilometrikorvausta Strasbourgin 
kaupungin ja majoituspaikan välillä 
ajetuista matkoista liittämällä pyynnön 
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virkamatkakuluja koskevaan selvitykseen.
Kilometrikorvausta maksetaan, jos
– virkamatkalle lähetetty henkilöstön 
jäsen toimittaa hotellilaskun; 
– Strasbourgin kaupungin ja 
majoituspaikan välinen etäisyys on 
riittävän pitkä.
Hotellilaskusta ja kilometrikorvauksesta 
maksettava summa ei saa olla suurempi 
kuin Strasbourgin kaupunkia koskeva 
paikkakohtainen enimmäiskorvaus.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin henkilöstö joutuu pyynnöstä tekemään säännöllisesti matkoja 
toimielimensä toisiin toimipaikkoihin, minkä vuoksi henkilöstösääntöihin on lisättävä 
erityismääräyksiä, joiden avulla voidaan vastata Euroopan parlamentin erityistarpeisiin.

Tarkistus 40
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VII osasto – 13 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 b. Korvataan liitteessä VII oleva 
13 artiklan a kohta seuraavasti:

'13 a artikla
Eri toimielimet vahvistavat tämän 
liitteen 11, 12, 13 ja 13 a artiklan 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt yleisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.'

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin henkilöstö joutuu pyynnöstä tekemään säännöllisesti matkoja 
toimielimensä toisiin toimipaikkoihin, minkä vuoksi henkilöstösääntöihin on lisättävä 
erityismääräyksiä, joiden avulla voidaan vastata Euroopan parlamentin erityistarpeisiin.
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Tarkistus 41
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 c kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII osasto – 9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 c. Korvataan liitteen VIII 9 artiklan 
2 kohta seuraavasti:
"2. Nimittävä viranomainen voi päättää 
yksikön edun mukaisesti, objektiivisin ja 
konkreettisin perustein sekä yleisissä 
täytäntöönpanosäännöksissä 
vahvistettujen avoimien menettelyjen 
avulla jättää soveltamatta edellä 
mainittua vähennystä asianomaisiin 
virkamiehiin. Niiden virkamiesten [...], 
jotka jäävät eläkkeelle ilman että heidän 
eläkettään vähennetään kultakin 
vuodelta, saa olla enintään 10 prosenttia 
niiden kaikkien toimielinten 
virkamiesten määrästä, jotka ovat 
edellisenä vuonna siirtyneet eläkkeelle. 
Tämä prosenttiluku voi vaihdella 
vuosittain 8 prosentista 12 prosenttiin 
siten, että kahden vuoden 
kokonaismäärä ei saa ylittää 
20 prosenttia ja että talousarvion 
tasapainoa noudatetaan. Ennen kuin 
viisi vuotta on kulunut, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen tämän 
toimenpiteen soveltamisesta. 
Tarvittaessa komissio ehdottaa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
336 artiklan nojalla, että viiden vuoden 
jälkeen vuosittaiseksi enimmäismääräksi 
vahvistetaan 5–10 prosenttia kaikkien 
toimielinten edellisenä vuonna eläkkeelle 
siirtyneiden virkamiesten määrästä.
Tämä säädös ei rajoita palvelussuhteen 
ehtojen 39 artiklan soveltamista."
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Or. en

Perustelu

Lisätään tarpeellinen selvennys varhaiseläkettä koskeviin säännöksiin.

Tarkistus 42
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edustustojen päällikköjen osalta 
nimityksiä koskevaa toimivaltaa on 
kuitenkin käytettävä ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa. Tätä säännöstä 
sovelletaan yksikön edun vuoksi tehtäviin 
siirtoihin soveltuvin osin.

2. Edustustojen päällikköjen nimityksiä 
koskevaa toimivaltaa on kuitenkin 
käytettävä noudattaen perusteellista 
valintamenettelyä, joka pohjautuu 
ansioihin ja jossa otetaan huomioon 
tasapainoinen maantieteellinen 
sukupuolijakauma, ja ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa. Tätä säännöstä 
sovelletaan yksikön edun vuoksi tehtäviin 
siirtoihin soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 43
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 97 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 29 
artiklassa säädetään, kyseisten toimielinten 
nimittävät viranomaiset voivat 

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 
29 artiklassa säädetään, kyseisten 
toimielinten nimittävät viranomaiset voivat 
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poikkeustapauksissa yhteisellä 
sopimuksella ja pelkästään yksikön edun 
vuoksi siirtää virkamiehen häntä kuultuaan 
neuvostosta tai komissiosta EUH:hon 
ilmoittamatta henkilöstölle avoimesta 
virasta. EUH:n virkamies voidaan siirtää 
neuvostoon tai komission samoin 
edellytyksin.

yhden vuoden kuluessa Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2010 voimaantulosta 
asianmukaisesti perustellun päätöksen 
mukaisesti ja asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa 
yhteisellä sopimuksella ja pelkästään 
yksikön edun vuoksi siirtää virkamiehen 
häntä kuultuaan neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon ilmoittamatta 
henkilöstölle avoimesta virasta. EUH:n 
virkamies voidaan siirtää neuvostoon tai 
komission samoin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 44
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan 
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä.

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan 
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä. Näitä henkilöstösääntöjä 
sovellettaessa 'jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevaan 
henkilöstöön' on sisällytettävä 
valtionhallinnon yksiköiden muu 
henkilöstö, jonka kansallinen 
ulkoasianhallinto aikoo lähettää tai on 
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lähettänyt EUH:hon.

Or. en

Tarkistus 45
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa nimittävän viranomaisen on 
neuvoston tai komission avointa virkaa 
täytettäessä käsiteltävä omassa 
toimielimessä olevien hakijoiden 
hakemukset ja sellaisten EUH:n 
virkamiesten hakemukset, jotka ovat olleet 
kyseisen toimielimen virkamiehiä ennen 
kuin heistä tuli EUH:n virkamiehiä, 
antamatta etusijaa millekään näistä 
ryhmistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
97 artiklan soveltamista.

2. Sovellettaessa 29 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa nimittävän viranomaisen on 
neuvoston tai komission avointa virkaa 
täytettäessä käsiteltävä omassa 
toimielimessä olevien hakijoiden 
hakemukset ja sellaisten EUH:n 
virkamiesten hakemukset, jotka ovat olleet 
kyseisen toimielimen virkamiehiä ennen 
kuin heistä tuli EUH:n virkamiehiä, 
antamatta etusijaa millekään näistä 
ryhmistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
97 artiklan soveltamista. Näiden 
henkilöstösääntöjen 27 artiklan ja muuta 
henkilöstöä koskevien palvelussuhteen 
ehtojen 12 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaan 
palvelukseen otettaessa on tarkoitus 
varmistaa, että toimielin saa 
palvelukseensa mahdollisimman päteviä, 
tehokkaita ja ehdottoman luotettavia 
virkamiehiä, joiden palvelukseen 
ottaminen tapahtuu jäsenvaltioiden 
kansalaisten joukosta maantieteellisesti 
mahdollisimman laajalta alueelta ja 
tasapainoisen sukupuolijakauman 
varmistaen. Tämä velvoite koskee koko 
EUH:a ja sen eri henkilöstöryhmiä, 
mukaan lukien muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
2 artiklan e kohdassa tarkoitettuja 
väliaikaisia toimihenkilöitä.
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Tarkistus 46
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa 
tasapainoinen maantieteellinen 
sukupuolijakauma EUH:ssa, 
vähäisemmin edustetuista jäsenvaltioista 
peräisin olevat edustajat ja vähemmän 
edustettua sukupuolta olevat edustajat 
voidaan asettaa etusijalle edellyttäen, että 
he ovat olennaisilta osin yhtä päteviä.

Or. pl

Tarkistus 47
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 99 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

99 a artikla
Kaikille EUH:n henkilöstöön kuuluville 
AD-tason jäsenille tarjotaan yhteistä 
koulutusta ennen työtehtävien 
aloittamista ja tarvittaessa sen jälkeen. 
Tätä tarkoitusta varten perustetaan 
Euroopan diplomaattikoulu. 
Diplomaattikoulu on tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden asianmukaisten tahojen 
sekä Euroopan turvallisuus- ja 
puolustusakatemian kanssa, joka yhdistyy 
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diplomaattikouluun siirtymäkauden 
jälkeen. Diplomaattikoulussa annettava 
koulutus perustuu yhdenmukaistettuun 
koulutusohjelmaan ja siihen sisältyy 
tarvittaessa koulutusta konsulaatti- ja 
lähetystömenettelyistä, diplomatiasta, 
konfliktien sovittelusta ja kansainvälisistä 
suhteista sekä tietoa Euroopan unionin 
historiasta ja toiminnasta 
Diplomaattikoulussa koulutetaan myös 
ETPP-operaatioiden henkilöstöä ja 
tarvittaessa se on avoin Euroopan 
unionissa tai jäsenvaltioissa 
työskentelevälle muulle henkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 48
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot

Komission teksti Tarkistus

2 a. 'Jonkin yhteisöjen jäsenvaltion 
kansalainen' korvataan sanoilla 'unionin 
kansalainen'.

Or. en

Tarkistus 49
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Lisätään artikla seuraavasti:
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'40 a artikla
Nimittävä viranomainen voi päättää 
ikääntyneen väliaikaisen toimihenkilön 
siirtämisestä eläkkeelle yksikön edun 
vuoksi henkilöstösääntöjen 29 artiklan 
2 kohdan määritelmän mukaisesti. 
Henkilöstösääntöjen liitettä IV 
sovelletaan soveltuvin osin.'

Or. en

Perustelu

EUH:n luomisen yhtenä seurauksena voi olla tarpeen, että nimittävä viranomainen päättää 
talousarviota koskevien sääntöjen mukaisesti siirtää eläkkeelle ikääntyneen väliaikaisen 
toimihenkilön poliittisista syistä tai yksikön edun vuoksi.

Tarkistus 50
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 8 b kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
40 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Lisätään artikla seuraavasti:
"40 b artikla

Nimittävä viranomainen voi päättää 
vapauttaa väliaikaisen toimihenkilön 
tehtävistään, jos tästä on nimittävälle 
virkamiehelle myönnettävien virkojen 
vähentämisen seurauksena tullut 
ylimääräinen.
Tässä asemassa oleva virkamies lakkaa 
hoitamasta tehtäviään ja hänen 
oikeutensa palkkaan ja ikälisien 
kertymiseen lakkaa. Tehtävistään 
vapautetulle väliaikaiselle toimihenkilölle 
myönnetään korvaus, joka lasketaan 
soveltuvin osin henkilöstösääntöjen IV 
liitteen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

EUH:n luomisen yhtenä seurauksena voi olla tarpeen, että nimittävä viranomainen vapauttaa 
talousarviota koskevien sääntöjen mukaisesti väliaikaisen toimihenkilön tehtävistä 
poliittisista syistä tai yksikön edun vuoksi, jos virkoja ollaan vähentämässä.

Tarkistus 51
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimus voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Sopimus uusitaan 
edellyttäen, että tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion ulkoasiainhallinnosta 
jatketaan yhtä pitkäksi ajaksi kuin 
sopimus uusitaan.

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimukset voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi. Toimikauden kokonaispituus ei 
saa ylittää kahdeksaa vuotta. Sopimusta 
voidaan kuitenkin jatkaa enintään 
kahdella vuodella poikkeuksellisissa 
tilanteissa ja yksikön etujen nimissä 
kahdeksannen vuoden päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 52
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Näitä palvelussuhteen ehtoja 
sovellettaessa 'jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevaan 
henkilöstöön' on sisällytettävä 
valtionhallinnon yksiköiden muu 
henkilöstö, jonka kansallinen 
ulkoasianhallinto aikoo lähettää tai on 
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lähettänyt EUH:hon.

Or. en

Tarkistus 53
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a. Korvataan 39 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetulla 
toimihenkilöllä on palvelussuhteensa 
päättyessä oikeus vanhuuseläkkeeseen, 
vakuutusmatemaattisen arvon siirtoon 
tai erorahaan henkilöstösääntöjen 
V osaston 3 luvussa ja 
henkilöstösääntöjen liitteessä VIII 
säädetyin edellytyksin. Kun 
toimihenkilöllä on oikeus 
vanhuuseläkkeeseen, hänen 
eläkeoikeuksiaan vähennetään suhteessa 
42 artiklan perusteella maksettuun 
määrään.
Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII 
olevaa 9 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 
seuraavin ehdoin:
Nimittävä viranomainen voi päättää 
yksikön edun mukaisesti, objektiivisin ja 
konkreettisin perustein sekä yleisissä 
täytäntöönpanosäännöksissä 
vahvistettujen avoimien menettelyjen 
avulla jättää soveltamatta edellä 
mainittua vähennystä enintään 
kahdeksaan väliaikaiseen 
toimihenkilöön kaikissa toimielimissä 
minä tahansa vuonna niiden 
virkamiesten lisäksi, jotka ovat 
oikeutettuja eläkkeeseen ilman että 
heidän eläkettään vähennetään 
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henkilöstösääntöjen liitteen VIII 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä 
lukumäärä voi vaihdella vuosittain siten, 
että kahden vuoden keskiarvo ei saa 
ylittää kymmentä ja että talousarvion 
tasapainoa noudatetaan. Ennen kuin 
viisi vuotta on kulunut, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen tämän 
toimenpiteen soveltamisesta. 
Tarvittaessa komissio ehdottaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 336 artiklan nojalla, että 
viiden vuoden jälkeen vuosittainen 
enimmäismäärä muutetaan."

Or. en

Perustelu

Lisätään tarpeellinen selvennys varhaiseläkettä koskeviin säännöksiin.

Tarkistus 54
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa 
tasapainoinen maantieteellinen 
sukupuolijakauma EUH:ssa, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja voi asettaa etusijalle 
vähäisemmin edustetuista jäsenvaltioista 
peräisin olevat ja vähemmän edustettua 
sukupuolta olevat edustajat edellyttäen, 
että he ovat olennaisilta osin yhtä päteviä.

Or. pl
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Tarkistus 55
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voitaisiin taata, että jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tuleva henkilöstö on 
riittävästi edustettuna EUH:ssa, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja voi päättää, että 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdasta 
poiketen voidaan tiettyjen tehtäväryhmään 
AD kuuluvien EUH:n virkojen osalta 
asettaa 30 päivään kesäkuuta 2013 asti 
olennaisilta osin yhtä pätevistä hakijoista 
etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevat hakijat.

3. Jotta voitaisiin taata, että jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tuleva henkilöstö on 
riittävästi edustettuna EUH:ssa, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja voi päättää, että 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdasta 
poiketen voidaan tiettyjen tehtäväryhmään 
AD kuuluvien EUH:n virkojen osalta
asettaa 30 päivään kesäkuuta 2013 asti 
olennaisilta osin yhtä pätevistä hakijoista 
etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevat hakijat ottaen 
huomioon riittävää maantieteellistä 
edustusta koskeva tarve.

Or. pl

Tarkistus 56
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
ja komission varapuheenjohtajan on 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, vuoden 2012 
puoleenväliin mennessä, esitettävä 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle asetuksen täytäntöönpanoa 
koskeva kertomus, jossa kiinnitetään 
erityishuomiota EUH:n henkilöstön 
tasapainoiseen maantieteelliseen 
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sukupuolijakaumaan.

Or. en


