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Amendement 31
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Volgens artikel 27 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt de 
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid bijgestaan door 
een Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO). Deze dienst zal samenwerken met 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
en wordt samengesteld uit ambtenaren uit 
de bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
uit door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden.

(1) Volgens artikel 27 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt de 
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid bijgestaan door 
een Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO). Deze dienst zal samenwerken met 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
en wordt samengesteld uit ambtenaren uit 
de bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
uit door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden. Voor de 
toepassing van deze verordening moeten 
onder 'door de nationale diplomatieke 
diensten gedetacheerde personeelsleden' 
ook personeelsleden van andere 
overheidsdiensten worden verstaan die 
een nationale diplomatieke dienst 
voornemens is bij de EDEO te detacheren 
of die hij daarbij reeds heeft 
gedetacheerd. 

Or. en

Amendement 32
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
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van de dienst en in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.

van de dienst en in naar behoren
gemotiveerde uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. Evenzo 
moet het mogelijk zijn om in het belang 
van de dienst ambtenaren over te plaatsen 
van de EDEO naar de Raad of de 
Commissie.

Or. en

Amendement 33
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Personeelsleden van nationale 
diplomatieke diensten, kandidaten van de 
Raad en de Commissie en interne 
kandidaten moeten allemaal op voet van 
gelijkheid kunnen solliciteren op functies 
binnen de EDEO. Vanaf ten laatste 1 juli 
2013 moet dit ook gelden voor ambtenaren 
van de andere instellingen. Om ervoor te 
zorgen dat de nationale diplomatieke 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd 
zijn in de EDEO moet de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie tot 
30 juni 2013 kunnen beslissen om voor 
posten in functiegroep AD bij grotendeels 
gelijke geschiktheid voorrang te geven aan 
kandidaten van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten.

(8) Personeelsleden van nationale 
diplomatieke diensten, kandidaten van de 
Raad en de Commissie en interne 
kandidaten moeten allemaal op voet van 
gelijkheid kunnen solliciteren op functies 
binnen de EDEO, waarbij een adequate 
geografische vertegenwoordiging moet 
worden gewaarborgd. Vanaf ten laatste 1 
juli 2013 moet dit ook gelden voor 
ambtenaren van de andere instellingen. Om 
ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO moet 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie tot 30 juni 2013 kunnen 
beslissen om voor posten in functiegroep 
AD bij grotendeels gelijke geschiktheid 
voorrang te geven aan kandidaten van de 
nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten, waarbij dient te worden gezorgd 
voor een adequate geografische 
vertegenwoordiging.

Or. pl
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Amendement 34
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Kandidaten van nationale diplomatieke 
diensten die door hun lidstaat worden 
gedetacheerd, worden aangesteld als 
tijdelijke personeelsleden en staan daarmee 
op gelijke voet met ambtenaren. In de nog 
goed te keuren uitvoeringsbepalingen van 
de EDEO moet worden gewaarborgd dat 
de loopbaanperspectieven voor tijdelijke 
personeelsleden vergelijkbaar zijn met die 
van ambtenaren.

(9) Kandidaten van nationale diplomatieke 
diensten die door hun lidstaat worden 
gedetacheerd, worden aangesteld als 
tijdelijke personeelsleden en staan daarmee 
op gelijke voet met ambtenaren. In de nog 
goed te keuren uitvoeringsbepalingen van 
de EDEO moet worden gewaarborgd dat 
de loopbaanperspectieven voor tijdelijke 
personeelsleden en ambtenaren 
gelijkwaardig zijn.

Or. en

Amendement 35
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Benoemingen bij de EDEO 
geschieden op basis van verdienste en 
onder inachtneming van een passend 
geografisch en genderevenwicht. Het 
EDEO-personeel moet zo zijn 
samengesteld dat het een adequaat aantal 
onderdanen van alle lidstaten omvat.

Or. en
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Amendement 36
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De woorden 'onderdaan van een der 
lidstaten van de Gemeenschappen' 
worden vervangen door 'burger van de 
Unie'.

Or. en

Amendement 37
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Artikel 38 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In artikel 38 wordt punt f) 
vervangen door:
"f) de gedetacheerde ambtenaar 
behoudt zĳn ambt [...]; tijdens zijn 
detachering wordt hij in een hogere 
salaristrap geplaatst en [...] bevorderd 
overeenkomstig de besluiten die worden 
genomen uit hoofde van artikel 15, lid 1, 
tweede alinea, van de regeling die van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden."

Or. en

Motivering

De bestaande formulering biedt onvoldoende rechtszekerheid ten aanzien van plaatsingen in een 
hogere salaristrap en bevorderingen tijdens detachering. Een gedetacheerde ambtenaar dient 
rechtszekerheid te hebben met betrekking tot zijn positie na terugkeer in zijn dienst van 
herkomst, en daarom dienen tijdens zijn detachering doorgevoerde plaatsingen in een hogere 
salaristrap en bevorderingen conform de vigerende bepalingen te worden gewaarborgd.



AM\829618NL.doc 7/20 PE448.750v01-00

NL

Amendement 38
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Artikel 39 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. In artikel 39 wordt punt f) 
vervangen door:
"(f) na afloop van de detachering moet 
de ambtenaar bij de eerste vacature 
worden herplaatst in een tot zijn 
functiegroep behorend ambt dat met 
zijn huidige rang overeenkomt, mits hij 
de voor dit ambt vereiste geschiktheid 
bezit. Indien hij het hem aangeboden 
ambt weigert, behoudt hij onder 
dezelfde voorwaarde het recht om bij de 
tweede vacature te worden herplaatst in 
een tot zijn functiegroep behorend ambt 
dat met zijn rang overeenkomt; indien 
hij ten tweeden male weigert, kan hij, 
nadat de Paritaire Commissie is 
geraadpleegd, ambtshalve worden 
ontslagen. Tot de datum van zijn 
daadwerkelijke herplaatsing behoudt de 
ambtenaar de stand van gedetacheerd 
ambtenaar zonder bezoldiging."

Or. en

Motivering

De bestaande formulering biedt onvoldoende rechtszekerheid ten aanzien van plaatsingen in een 
hogere salaristrap en bevorderingen tijdens detachering. Een gedetacheerde ambtenaar dient 
rechtszekerheid te hebben met betrekking tot zijn positie na terugkeer in zijn dienst van 
herkomst, en daarom dienen tijdens zijn detachering doorgevoerde plaatsingen in een hogere 
salaristrap en bevorderingen conform de vigerende bepalingen te worden gewaarborgd.

Amendement 39
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Bijlage VII – artikel 13 -a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. In bijlage VII wordt het volgende 
artikel toegevoegd:

Artikel 13 -bis
1. In afwijking van de artikelen 11 t/m 13 
staat het personeelsleden van het 
Europees Parlement die op dienstreis 
naar een van de drie plaatsen van 
werkzaamheden van deze instelling 
worden gezonden vrij om geen 
bewijsstukken over te leggen. In dat geval 
wordt een forfaitair percentage van 60% 
van het voor het betrokken land 
vastgestelde maximumbedrag uitgekeerd 
voor elke nacht die zij gerechtigd zijn op 
de dienstreislocatie door te brengen. Er 
kan een voorschot op de kosten van 
dienstreizen worden uitgekeerd.
Voor nachten die aan het begin van 
dienstreiswerkzaamheden voorafgaan en 
die volgen op de voltooiing daarvan wordt 
geen forfaitair bedrag uitbetaald.
Het is personeelsleden op dienstreis in 
geen geval toegestaan forfaitaire 
verblijfkostenvergoedingen te combineren 
met vergoedingen die voor dezelfde 
dienstreisperiode worden uitgekeerd op 
basis van bewijsstukken. Als uit de 
dienstreiskostendeclaratie niet valt op te 
maken voor welke methode is gekozen, 
worden de reiskosten verrekend op basis 
van bewijsstukken.
2. Personeelsleden van het Europees 
Parlement die tijdens vergaderperiodes op 
dienstreis gaan naar Straatsburg kunnen 
op basis van een in hun 
dienstreiskostendeclaratie op te nemen 
verzoek aanspraak maken op betaling van 
een kilometervergoeding voor reizen 
tussen de stad Straatsburg en hun plaats 
van accommodatie.
Deze kilometervergoeding wordt 
uitgekeerd:
– tegen overlegging van een voldane 
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hotelrekening door het betrokken 
personeelslid;
– indien er voldoende afstand is tussen de 
stad Straatsburg en de plaats van 
accommodatie.
Het totale bedrag dat voor hotelrekening 
en kilometervergoeding wordt uitgekeerd 
mag niet meer bedragen dan het voor de 
stad Straatsburg vastgestelde maximum.

Or. en

Motivering

Er moeten specifieke bepalingen aan het statuut worden toegevoegd om te voorzien in de 
speciale behoeften van het Europees Parlement, waarvan het personeel geregeld op dienstreis 
moet van de ene plaats van werkzaamheden van de instelling naar de andere.

Amendement 40
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Bijlage VII – artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. In bijlage VII wordt artikel 13 bis 
vervangen door:

"Artikel 13 bis
De wijze van toepassing van de artikelen 
11, 12, 13 en 13 –bis van deze bijlage 
wordt door de diverse instellingen 
vastgesteld in het kader van de algemene 
uitvoeringsbepalingen."

Or. en

Motivering

Er moeten specifieke bepalingen aan het statuut worden toegevoegd om te voorzien in de 
speciale behoeften van het Europees Parlement, waarvan het personeel geregeld op dienstreis 
moet van de ene plaats van werkzaamheden van de instelling naar de andere.
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Amendement 41
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 quater (nieuw)
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Bijlage VIII – artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater. In bijlage VIII wordt artikel 19, 
lid 2, vervangen door:
"2. Het tot aanstelling bevoegde gezag 
kan in het belang van de dienst aan de 
hand van door middel van algemene 
uitvoeringsbepalingen vastgestelde 
objectieve criteria en transparante 
procedures besluiten voornoemde 
mindering niet toe te passen bij de 
betrokken ambtenaren. Het totale aantal 
ambtenaren [...] die zonder 
pensioenvermindering met pensioen 
gaan mag niet meer bedragen dan 10% 
van de ambtenaren in alle instellingen 
die het voorafgaande jaar met pensioen 
zijn gegaan. Dit percentage kan jaarlijks 
variëren van 8% tot 12%, mits het totale 
aantal gedurende twee jaar niet meer 
dan 20% bedraagt en 
begrotingsneutraliteit gewaarborgd is. 
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad binnen vijf jaar 
een evaluatieverslag voor over de 
tenuitvoerlegging van deze maatregel. 
Indien nodig dient de Commissie een 
voorstel in om na vijf jaar het jaarlijkse 
percentage te bepalen op tussen de 5 en 
10% van alle ambtenaren in alle 
instellingen die het voorafgaande jaar 
met pensioen zijn gegaan, op basis van 
artikel 336 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. Deze 
bepaling laat artikel 39 van de regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden onverlet."

Or. en
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Motivering

Introduceert een noodzakelijke verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot vervroegde 
uittreding.

Amendement 42
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen uitgeoefend door een lijst 
van personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden. 
Dit is van overeenkomstige toepassing 
voor overplaatsingen in het belang van de 
dienst.

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen volgens een grondige 
selectieprocedure op basis van verdienste 
en met inachtneming van een adequaat 
geografisch en genderevenwicht 
uitgeoefend op basis van een lijst van 
personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden. 
Dit is van overeenkomstige toepassing 
voor overplaatsingen in het belang van de 
dienst.

Or. en

Amendement 43
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, en onverminderd de artikelen 4 en 29 
kan het tot aanstelling bevoegde gezag van 
de betrokken instellingen in uitzonderlijke 
gevallen, in onderlinge overeenstemming, 
uitsluitend in het belang van de dienst en 
nadat de betrokken ambtenaar is gehoord, 

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, onverminderd de artikelen 4 en 29 en 
voor een periode van een jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
het statuut van de ambtenaren van de 
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deze overplaatsen van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
vacature wordt gepubliceerd. Op 
vergelijkbare wijze kan ook een ambtenaar 
van de EDEO worden overgeplaatst naar 
de Raad of de Commissie.

Europese Gemeenschappen en van de 
regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen, kan het tot aanstelling 
bevoegde gezag van de betrokken 
instellingen op grond van een behoorlijk 
gemotiveerd besluit en in naar behoren 
gemotiveerde uitzonderlijke gevallen, in 
onderlinge overeenstemming, uitsluitend in 
het belang van de dienst en nadat de 
betrokken ambtenaar is gehoord, deze 
overplaatsen van de Raad of de Commissie 
naar de EDEO zonder dat de vacature 
wordt gepubliceerd. Op vergelijkbare wijze 
kan ook een ambtenaar van de EDEO 
worden overgeplaatst naar de Raad of de 
Commissie.

Or. en

Amendement 44
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 98 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 juli 2013, geldt dit ook 
voor sollicitaties van ambtenaren van de 
andere instellingen zonder voorrang te 
geven aan een bepaalde groep.

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 juli 2013, geldt dit ook 
voor sollicitaties van ambtenaren van de 
andere instellingen zonder voorrang te 
geven aan een bepaalde groep. Voor de 
toepassing van dit statuut moet onder 
'door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden' ook 
personeelsleden van andere 
overheidsdiensten worden verstaan die 
een nationale diplomatieke dienst 
voornemens is bij de EDEO te detacheren 
of die hij daarbij reeds heeft 
gedetacheerd. 

Or. en
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Amendement 45
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde 
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de Raad of de Commissie de sollicitaties 
van interne kandidaten en ambtenaren van 
de EDEO die ambtenaren waren van de 
betreffende instelling voordat zij in dienst 
kwamen van de EDEO zonder voorrang te 
geven aan een bepaalde groep.

2. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde 
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de Raad of de Commissie de sollicitaties 
van interne kandidaten en ambtenaren van 
de EDEO die ambtenaren waren van de 
betreffende instelling voordat zij in dienst 
kwamen van de EDEO zonder voorrang te 
geven aan een bepaalde groep. 
Overeenkomstig artikel 27 van het statuut 
en artikel 12, lid 1, alinea 1, van de 
regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden dient de 
aanwerving erop gericht te zĳn de 
instelling de medewerking te verzekeren 
van ambtenaren die uit een oogpunt van 
bekwaamheid, prestatievermogen en 
onkreukbaarheid aan de hoogste eisen 
voldoen en die uit de onderdanen van de 
lidstaten zĳn aangeworven met 
inachtneming van een zo breed mogelĳke 
geografische spreiding, terwijl voor een 
evenwicht tussen vrouwen en mannen 
wordt gezorgd. Deze verplichting geldt 
voor de EDEO als geheel en voor de 
verschillende onderdelen van haar 
personeelsbestand, met inbegrip van de 
tijdelijke functionarissen als bedoeld in 
artikel 2, onder e), van de regeling die van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden.

Or. en
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Amendement 46
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 98 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten einde een adequaat geografisch 
en genderevenwicht in de EDEO te 
waarborgen, kan voorrang worden 
gegeven aan kandidaten uit de minder 
vertegenwoordigde lidstaten en van het 
minder vertegenwoordigde geslacht, mits 
zij in wezen over vergelijkbare 
kwalificaties beschikken.

Or. pl

Amendement 47
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – artikel 99 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 99 bis
Vóór hun indiensttreding, en indien nodig 
daarna, krijgen alle personeelsleden van 
de EDEO in functiegroep AD een 
gemeenschappelijke opleiding. Hiertoe 
wordt een Europese Diplomatieke 
Academie opgericht. De Academie werkt 
nauw samen met de terzake bevoegde 
organen in de lidstaten en met de 
Europese veiligheids- en 
defensieacademie, die na een 
overgangsperiode in de Academie wordt 
geïntegreerd. De opleiding aan de 
Academie is gebaseerd op uniform 
geharmoniseerde curricula en kan 
betrekking hebben op consulaire en 
gezantschapsprocedures, diplomatie, 
conflictbemiddeling en internationale 
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betrekkingen, alsmede op de geschiedenis 
en de werking van de Europese Unie. De 
Academie leidt ook personeel voor GVDB-
missies op en is waar nodig ook 
toegankelijk voor ander personeel van de 
Europese Unie en de lidstaten.

Or. en

Amendement 48
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De woorden 'onderdaan van een der 
lidstaten van de Gemeenschappen' 
worden vervangen door 'burger van de 
Unie'.

Or. en

Amendement 49
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 40 bis
Het tot aanstelling bevoegde gezag kan 
beslissen een hogere tijdelijke 
functionaris, in de zin van het bepaalde in 
artikel 29, lid 2, van het statuut, in het 
belang van de dienst op pensioen te 
stellen. Bijlage IV van het statuut is 
daarbij van dienovereenkomstige 
toepassing." 

Or. en
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Motivering

Onder andere als gevolg van de instelling van de EDEO bestaat de mogelijkheid dat het tot 
aanstelling bevoegde gezag conform de vigerende budgettaire bepalingen om politieke redenen 
of in het belang van de dienst moet besluiten een hogere tijdelijke functionaris op pensioen te 
stellen.

Amendement 50
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Artikel 40 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 40 ter
Het tot aanstelling bevoegde gezag kan als 
gevolg van een verkleining van het aantal 
door hem toegewezen ambten besluiten 
een ter beschikking gestelde tijdelijke 
functionaris op non-actief te stellen.
Een tijdelijke functionaris met deze status 
staakt zĳn werkzaamheden en heeft geen 
recht meer op bezoldiging of bevordering. 
Een tijdelijke functionaris die op non-
actief is gesteld ontvangt een mutatis 
mutandis op basis van bijlage IV van het 
statuut berekende vergoeding."

Or. en

Motivering

Onder andere als gevolg van de instelling van de EDEO bestaat de mogelijkheid dat het tot 
aanstelling bevoegde gezag conform de vigerende budgettaire bepalingen om politieke redenen 
of in het belang van de dienst moet besluiten een tijdelijke functionaris in geval van verkleining 
van het aantal posten op pensioen te stellen.
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Amendement 51
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Hoofdstuk10 – artikel 50 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij kunnen worden aangesteld voor 
maximaal vier jaar. Het contract kan 
meerdere malen worden verlengd, telkens 
met maximaal vier jaar. Een dergelijke 
verlenging wordt toegestaan op 
voorwaarde dat de detachering vanuit de 
nationale diplomatieke dienst met dezelfde 
periode wordt verlengd.

2. Zij kunnen worden aangesteld voor 
maximaal vier jaar. Het contract kan 
meerdere malen worden verlengd, telkens 
met maximaal vier jaar. De aanstelling 
kan niet voor langer dan acht jaar gelden. 
In uitzonderlijke omstandigheden en in 
het belang van de dienst kan het contract 
evenwel aan het einde van het achtste jaar 
met ten hoogste twee jaar worden
verlengd.

Or. en

Amendement 52
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Hoofdstuk10 – artikel 50 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van dit statuut 
moet onder de term 'door de nationale 
diplomatieke diensten gedetacheerde 
personeelsleden' ook personeelsleden van 
andere overheidsdiensten worden 
verstaan die een nationale diplomatieke 
dienst voornemens is bij de EDEO te 
detacheren of die hij daarbij reeds heeft 
gedetacheerd. 

Or. en
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Amendement 53
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)
Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Artikel 39, lid 1, wordt vervangen 
door: 
"1. Bij beëindiging van de dienst heeft 
de in artikel 2 bedoelde functionaris 
recht op een ouderdomspensioen, op 
overschrijving van de actuariële 
tegenwaarde of op een uitkering bij 
vertrek onder de voorwaarden 
vastgesteld in titel V, hoofdstuk 3, van 
het statuut en in bijlage VIII van het 
statuut. Wanneer de arbeidscontractant 
recht heeft op een ouderdomspensioen, 
worden zijn pensioenrechten 
verminderd naar evenredigheid van het 
bedrag van de betalingen die ingevolge 
artikel 42 zijn gedaan.
Artikel 9, lid 2, van bijlage VIII van het 
statuut is van toepassing onder de 
volgende voorwaarden:
Het tot aanstelling bevoegde gezag kan 
in het belang van de dienst aan de hand 
van via algemene uitvoeringsbepalingen 
vastgestelde objectieve criteria en 
transparante procedures besluiten in een 
bepaald jaar – los van het aantal 
ambtenaren die zonder 
pensioenvermindering met pensioen 
kunnen gaan uit hoofde van artikel 92, lid 
2, van bijlage VIII van het statuut – geen 
mindering op het pensioen van een 
tijdelijke functionaris toe te passen voor 
maximaal acht tijdelijke functionarissen 
bij alle instellingen tezamen. Het 
jaarlijkse aantal kan variëren, op 
voorwaarde dat het gemiddelde elke 
twee jaar tien blijft en de maatregel 
begrotingsneutraal is. De Commissie legt 
het Europees Parlement en de Raad 
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binnen vijf jaar een evaluatieverslag 
voor over de tenuitvoerlegging van deze 
maatregel. Indien nodig dient de 
Commissie een voorstel in om na vijf 
jaar het maximale jaarlijkse aantal te 
wijzigen op basis van artikel 336 van het 
Verdrag betreffende werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Motivering

Introduceert een noodzakelijke verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot vervroegde 
uittreding.

Amendement 54
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten einde een adequaat geografisch 
en genderevenwicht in de EDEO te 
waarborgen, kan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie 
voorrang geven aan kandidaten uit de 
minder vertegenwoordigde lidstaten en 
van het minder vertegenwoordigde 
geslacht, mits zij in wezen over 
vergelijkbare kwalificaties beschikken.

Or. pl

Amendement 55
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO kan de 

3. Om ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO kan de 
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hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie tot 
30 juni 2013 beslissen om voor bepaalde 
AD-posten bij grotendeels gelijke 
geschiktheid voorrang te geven aan 
kandidaten van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten.

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie tot 
30 juni 2013 beslissen om voor bepaalde 
AD-posten bij grotendeels gelijke 
geschiktheid voorrang te geven aan 
kandidaten van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten, waarbij dient te 
worden gezorgd voor een adequate 
geografische vertegenwoordiging.

Or. pl

Amendement 56
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een verslag in over de 
uitvoering daarvan, met bijzondere 
nadruk op het geografische en 
genderevenwicht van het personeel 
binnen de EDEO.

Or. en


