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Ändringsförslag 31
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 27 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på 
en europeisk avdelning för yttre åtgärder.
Denna avdelning ska samarbeta med 
medlemsstaternas diplomattjänster och ska 
bestå av tjänstemän från berörda 
avdelningar inom rådets generalsekretariat 
och kommissionen samt utsänd personal 
från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster.

(1) I enlighet med artikel 27 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på en 
utrikestjänst. Denna utrikestjänst ska 
samarbeta med medlemsstaternas 
diplomattjänster och ska bestå av 
tjänstemän från berörda avdelningar inom 
rådets generalsekretariat och 
kommissionen samt utsänd personal från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster. I denna förordning bör 
begreppet ”personal från de nationella 
diplomattjänsterna” omfatta även 
personal från andra regeringsavdelningar 
som en nationell diplomattjänst har för 
avsikt att utsända eller har utsänt till 
utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 32
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att speciella situationer ska kunna 
hanteras på ett flexibelt sätt (t.ex. om en 
tjänst måste besättas snabbt eller om 
stödfunktioner behöver överföras från rådet 
eller kommissionen till avdelningen) bör en 
tjänsteman i undantagsfall kunna överföras 
från rådet eller kommissionen till 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i 

(7) För att speciella situationer ska kunna 
hanteras på ett flexibelt sätt (t.ex. om en 
tjänst måste besättas snabbt eller om 
stödfunktioner behöver överföras från rådet 
eller kommissionen till utrikestjänsten) bör 
en tjänsteman i välgrundade undantagsfall 
kunna överföras från rådet eller 
kommissionen till utrikestjänsten i 
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tjänstens intresse, dvs. utan att den lediga 
tjänsten först annonseras ut. På samma sätt 
bör en tjänsteman kunna överförs från 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
till rådet eller kommissionen i tjänstens 
intresse.

tjänstens intresse, dvs. utan att den lediga 
tjänsten först annonseras ut. På samma sätt 
bör en tjänsteman kunna överföras från 
utrikestjänsten till rådet eller 
kommissionen i tjänstens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 33
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är nödvändigt att se till att personal 
vid nationella diplomattjänster, sökande 
från rådet och kommissionen och interna 
sökande kan ansöka om tjänster vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
på lika villkor. Senast från och med den 
1 juli 2013 bör detta även gälla tjänstemän 
vid andra institutioner. För att garantera att 
de nationella diplomattjänsterna är 
tillräckligt väl representerade vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
bör emellertid unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
vice ordförande för kommissionen fram till 
och med den 30 juni 2013 ha rätt att 
besluta att sökande från nationella 
diplomattjänster ska prioriteras i fall där 
olika sökande till tjänster i tjänstegrupp 
AD har i huvudsak likvärdiga 
kvalifikationer.

(8) Det är nödvändigt att se till att personal 
vid nationella diplomattjänster, sökande 
från rådet och kommissionen och interna 
sökande kan ansöka om tjänster vid 
utrikestjänsten på lika villkor, med lämplig 
geografisk fördelning. Senast från och 
med den 1 juli 2013 bör detta även gälla 
tjänstemän vid andra institutioner. För att 
garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid utrikestjänsten bör 
emellertid vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram 
till och med den 30 juni 2013 ha rätt att 
besluta att sökande från nationella 
diplomattjänster ska prioriteras i fall där 
olika sökande till tjänster i tjänstegrupp 
AD har i huvudsak likvärdiga 
kvalifikationer, med beaktande av en 
lämplig geografisk fördelning.

Or. pl

Ändringsförslag 34
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Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvalda sökande från de nationella 
diplomattjänsterna som är utsända av sina 
medlemsstater bör anställas som tillfälligt 
anställda och därigenom få samma 
ställning som tjänstemän. De 
genomförandebestämmelser som ska antas 
av Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder bör garantera samma 
karriärmöjligheter för tillfälligt anställda 
som för tjänstemän.

(9) Utvalda sökande från de nationella 
diplomattjänsterna som är utsända av sina 
medlemsstater bör anställas som tillfälligt 
anställda och därigenom få samma 
ställning som tjänstemän. De 
genomförandebestämmelser som ska antas 
av utrikestjänsten bör garantera tillfälligt 
anställda och tjänstemän likvärdiga 
karriärutsikter.

Or. en

Ändringsförslag 35
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Tjänstetillsättningar inom 
utrikestjänsten bör bygga på meriter 
samtidigt som en lämplig geografisk 
balans och en jämn könsfördelning 
säkerställs. Utrikestjänstens personal bör 
på ett adekvat sätt bestå av medborgare 
från alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 36
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
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Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uttrycket ”medborgare i en av 
gemenskapernas medlemsstater” ska 
ersättas med ”unionsmedborgare”.

Or. en

Ändringsförslag 37
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Artikel 38 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I artikel 38 ska led f ersättas med 
följande:
”f) Tjänsteman som uppehåller annan 
tjänst ska ha kvar sin tjänst [...]; under 
sitt uppdrag som utsänd ska 
tjänstemannen flyttas upp till en högre 
löneklass och [...] befordras i enlighet 
med de beslut som fattas i enlighet med 
artikel 15.1 andra stycket i 
anställningsvillkoren för övriga 
anställda.”

Or. en

Justification

Den nuvarande ordalydelsen skapar inte tillräcklig rättssäkerhet när det gäller uppflyttningar 
till en högre löneklass och befordringar under uppdraget som utsänd. En tjänsteman som är 
utsänd behöver rättssäkerhet när det gäller hans eller hennes ställning efter återkomsten till 
den ursprungliga tjänsteenheten, och därför behövs garantier för uppflyttningar till en högre 
löneklass och befordringar som skett i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna under 
uppdraget som utsänd.

Ändringsförslag 38
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Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7b (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Artikel 39 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. I artikel 39 ska led f ersättas med 
följande:
”f) Då tjänstledigheten för uppehållande 
av annan tjänst upphör ska 
tjänstemannen återinträda i den första 
tjänst som motsvarar hans faktiska 
lönegrad som blir ledig i hans 
tjänstegrupp under förutsättning att han 
är kvalificerad för den tjänsten. Om han 
avböjer den tjänst som erbjuds honom 
ska han behålla rätten till återinträde då 
nästa vakans som motsvarar hans 
lönegrad uppstår i hans tjänstegrupp, 
med samma förbehåll; om han avböjer 
en andra gång kan han efter samråd 
med Gemensamma kommittén sägas 
upp. Fram till dess att han återinträtt i 
tjänst ska han fortsätta att betraktas 
som tjänstledig för uppehållande av 
annan tjänst, dock utan lön.”

Or. en

Justification

Den nuvarande ordalydelsen skapar inte tillräcklig rättssäkerhet när det gäller uppflyttningar 
till en högre löneklass och befordringar under uppdraget som utsänd. En tjänsteman som är 
utsänd behöver rättssäkerhet när det gäller hans eller hennes ställning efter återkomsten till 
den ursprungliga tjänsteenheten, och därför behövs garantier för uppflyttningar till en högre 
löneklass och befordringar som skett i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna under 
uppdraget som utsänd.

Ändringsförslag 39
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)



PE448.750v01-00 8/20 AM\829618SV.doc

SV

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Bilaga VII – artikel 13-a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Följande artikel ska införas i 
bilaga VII:

Artikel 13-a
1. Genom undantag från artiklarna 11–13 
kan personal vid Europaparlamentet som 
sänds på tjänsteresa till någon av denna 
institutions tre arbetsorter välja att inte 
inge några styrkande handlingar. I detta 
fall ska ett schablonbelopp på 60 procent 
av det högsta belopp som fastställts för det 
berörda landet betalas ut för varje natt 
som personen har tillstånd att tillbringa 
på tjänstereseorten. Ett förskott får 
utbetalas för utgifter i samband med 
tjänsteresor.
En sådan schablonersättning får aldrig 
betalas ut för nätter före arbetets början 
under en tjänsteresa eller nätter efter 
arbetets slut under en tjänsteresa.
Med avseende på samma 
tjänstereseperiod får personal som sänds 
på tjänsteresa under inga omständigheter 
kombinera schablonersättning för boende 
med återbetalning på grundval av 
styrkande handlingar. Om det inte tydligt 
framgår av förklaringen om utgifter för 
tjänsteresan vilken metod som valts ska 
dessa utgifter regleras på grundval av 
styrkande handlingar.
2. Personal vid Europaparlamentet som 
sänds på tjänsteresa till Strasbourg under 
sammanträdesperioderna får, på grundval 
av en begäran i sin förklaring om utgifter 
för tjänsteresan, ansöka om utbetalning 
av en kilometerersättning för resan 
mellan staden Strasbourg och den ort där 
de bor.
Denna kilometerersättning ska betalas ut 
om
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– den person som sänds på tjänsteresa 
inger en betald hotellräkning,
– avståndet mellan staden Strasbourg och 
den ort där personen bor är tillräckligt 
stort.
Det sammanlagda belopp som betalas ut 
för hotellräkningen och 
kilometerersättningen får inte överstiga 
det maximala beloppet för staden 
Strasbourg.

Or. en

Justification

Särskilda bestämmelser måste läggas till i tjänsteföreskrifterna för att tillgodose de speciella 
behoven hos Europaparlamentet, vars personal regelbundet måste göra tjänsteresor från en 
av institutionens arbetsorter till en annan.

Ändringsförslag 40
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Bilaga VII – artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Artikel 13a i bilaga VII ska ersättas 
med följande:

”Artikel 13a
”Närmare regler för tillämpningen av 
artiklarna 11, 12, 13 och 13-a ska 
fastställas av de olika institutionerna 
inom ramen för de allmänna 
genomförandebestämmelserna.”

Or. en

Justification

Särskilda bestämmelser måste läggas till i tjänsteföreskrifterna för att tillgodose de speciella 
behoven hos Europaparlamentet, vars personal regelbundet måste göra tjänsteresor från en 
av institutionens arbetsorter till en annan.
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Ändringsförslag 41
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Bilaga VIII – artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9c. Artikel 9.2 i bilaga VIII ska ersättas 
med följande:
”2. Tillsättningsmyndigheten får i 
tjänstens intresse, på grundval av 
objektiva kriterier och genom 
tillämpning av öppna förfaranden som 
fastställs i allmänna 
genomförandebestämmelser, besluta att 
pensionen inte ska minskas på detta sätt 
för de tjänstemän som berörs. Det totala 
antalet tjänstemän [...] som går i pension 
varje år utan att deras pension minskas 
får inte överstiga 10% av de tjänstemän 
vid alla institutioner som gick i pension 
året innan. Andelen får variera mellan 
8% och 12% per år, under förutsättning 
att den sammanlagda andelen för 
två på varandra följande år inte 
överstiger 20% och att budgetbalansen 
inte påverkas. Kommissionen ska inom 
fem år för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram en utvärderingsrapport om 
tillämpningen av denna bestämmelse. 
Om det är lämpligt ska kommissionen 
med tillämpning av artikel 336 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt lägga fram ett förslag om 
att den högsta årliga procentsatsen efter 
fem år ska fastställas till mellan 5% och 
10% av alla tjänstemän vid alla 
institutioner som gick i pension året 
innan. Denna bestämmelse ska inte 
påverka tillämpningen av artikel 39 i 
anställningsvillkoren för övriga 
anställda.”
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Or. en

Justification

Härigenom införs ett nödvändigt förtydligande av bestämmelserna om förtidspensionering.

Ändringsförslag 42
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
utifrån en förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt till inom ramen 
för den befogenhet den har genom 
fördragen. Detta ska även tillämpas på 
överflyttningar i tjänstens intresse.

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
genom att man använder ett noggrant 
urvalsförfarande, som grundas på meriter 
och samtidigt säkrar lämplig geografisk 
balans och könsbalans, utifrån en 
förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt till inom ramen 
för den befogenhet den har genom 
fördragen. Detta ska även tillämpas på 
överflyttningar i tjänstens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 43
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med villkoren i artikel 7.1 och 
trots vad som sägs i artiklarna 4 och 29 får 
de berörda institutionernas 
tillsättningsmyndigheter i undantagsfall 
och efter en gemensam överenskommelse 

I enlighet med villkoren i artikel 7.1 och 
trots vad som sägs i artiklarna 4 och 29 får 
de berörda institutionernas 
tillsättningsmyndigheter, under ett år efter 
det att Europaparlamentets och 
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och endast i tjänstens intresse, och efter att 
ha hört den berörda tjänstemannen, 
förflytta en tjänsteman från rådet eller 
kommissionen till Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder utan att den lediga 
tjänsten annonseras för personalen. En 
tjänsteman vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder får överföras till rådet eller 
kommissionen på samma villkor.

rådets förordning (EU) nr .../2010 om 
ändring av tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
och anställningsvillkoren för övriga 
anställda vid Europeiska gemenskaperna 
trätt i kraft, i enlighet med ett på lämpligt 
sätt motiverat beslut och i välgrundade 
undantagsfall, efter en gemensam 
överenskommelse och endast i tjänstens 
intresse, samt efter att ha hört den berörda 
tjänstemannen, förflytta en tjänsteman från 
rådet eller kommissionen till 
utrikestjänsten utan att den lediga tjänsten 
annonseras för personalen. En tjänsteman 
vid utrikestjänsten får överföras till rådet 
eller kommissionen på samma villkor.

Or. en

Ändringsförslag 44
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med ett datum som fastställs av 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och vice 
ordförande för kommissionen, men senast 
från och med den 1 juli 2013, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner utan prioritera någon av dessa 
kategorier.

Från och med ett datum som fastställs av 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, men 
senast från och med den 1 juli 2013, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner utan att prioritera någon av 
dessa kategorier. I dessa tjänsteföreskrifter 
ska begreppet ”personal från de 
nationella diplomattjänsterna” omfatta 
även personal från andra 
regeringsavdelningar som en nationell 
diplomattjänst har för avsikt att utsända 
eller har utsänt till utrikestjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97, 
ska tillsättningsmyndigheten när den 
tillsätter en ledig tjänst vid rådet eller 
kommissionen, beakta ansökningar från 
interna sökande och tjänstemän vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
som var tjänstemän vid den berörda 
institutionen innan de blev tjänstemän vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
utan att prioritera någon av dessa 
kategorier.

2. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97 
ska tillsättningsmyndigheten, när den 
tillsätter en ledig tjänst vid rådet eller 
kommissionen, beakta ansökningar från 
interna sökande och tjänstemän vid 
utrikestjänsten som var tjänstemän vid den 
berörda institutionen innan de blev 
tjänstemän vid utrikestjänsten utan att 
prioritera någon av dessa kategorier. I 
enlighet med artikel 27 i dessa 
tjänsteföreskrifter och artikel 12.1 första 
stycket i anställningsvillkoren för övriga 
anställda ska rekryteringen vara inriktad 
på att de tjänstemän och tillfälligt 
anställda som tjänstgör vid institutionen 
har högsta kompetens och 
prestationsförmåga samt är rekryterade 
över största möjliga geografiska område 
bland medborgarna i medlemsstaterna, 
samtidigt som könsbalansen garanteras. 
Denna skyldighet ska vara tillämplig på 
utrikestjänsten som helhet och på dess 
olika personalkategorier, däribland 
tillfälligt anställda enligt artikel 2 e i 
anställningsvillkoren för övriga anställda.

Or. en

Ändringsförslag 46
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
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Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att en lämplig geografisk balans 
och en jämn könsfördelning ska 
säkerställas inom utrikestjänsten får 
sökande från de underrepresenterade 
medlemsstaterna och det 
underrepresenterade könet prioriteras, 
under förutsättning att de har i huvudsak 
motsvarande kvalifikationer.

Or. pl

Ändringsförslag 47
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 99a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 99a
All personal vid utrikestjänsten som 
tillhör tjänstegruppen AD ska få 
gemensam utbildning innan den påbörjar 
sin anställning och vid behov även 
därefter. För detta ändamål ska en 
europeisk diplomatakademi inrättas. 
Akademin ska bedriva ett nära samarbete 
med lämpliga organ i medlemsstaterna 
och med Europeiska säkerhets- och 
försvarsakademin, vilken efter en 
övergångsperiod ska införlivas med 
akademin. Utbildningen ska grundas på 
enhetligt harmoniserade studieplaner och 
efter behov omfatta utbildning i 
förfaranden vid konsulat och 
beskickningar, diplomati, medling i 
konflikter och internationella förbindelser 
samt kunskap om Europeiska unionens 
historia och funktionssätt. Akademin ska 
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också utbilda personal som deltar i 
GSFP-uppdrag och vid behov ta emot 
annan personal som arbetar för 
Europeiska unionen eller 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 48
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uttrycket ”medborgare i en av 
gemenskapernas medlemsstater” ska 
ersättas med ”unionsmedborgare”.

Or. en

Ändringsförslag 49
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 8a (nytt)
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 40a

Tillsättningsmyndigheten kan fatta beslut 
om att i tjänstens intresse pensionera en 
tillfälligt anställd i någon av de högre 
lönegraderna, enligt en definition i 
analogi med artikel 29.2 i 
tjänsteföreskrifterna. Bilaga IV till 
tjänsteföreskrifterna ska gälla i 
tillämpliga delar.”
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Or. en

Justification

Bland annat till följd av att utrikestjänsten inrättas kan det komma att uppstå behov av att 
tillsättningsmyndigheten i enlighet med tillämpliga budgetbestämmelser fattar beslut om att 
pensionera en tillfälligt anställd i någon av de högre lönegraderna av politiska skäl eller i 
tjänstens intresse.

Ändringsförslag 50
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 8b (nytt)
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 40b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Följande artikel ska införas:
”Artikel 40b

Tillsättningsmyndigheten kan fatta ett 
beslut om att en tillfälligt anställd som 
blivit övertalig på grund av en 
neddragning av det antal tjänster som 
tilldelats tillsättningsmyndigheten ska 
placeras i icke aktiv tjänst.
Under den tid då en tillfälligt anställd är 
placerad i icke aktiv tjänst ska denne inte 
tjänstgöra och inte heller ha rätt till lön 
eller uppflyttning till en högre löneklass. 
En tillfälligt anställd som placerats i icke 
aktiv tjänst ska få en ersättning som med 
nödvändiga ändringar beräknas i enlighet 
med bilaga IV till tjänsteföreskrifterna.

Or. en

Justification

Bland annat till följd av att utrikestjänsten inrättas kan det komma att uppstå behov av att 
tillsättningsmyndigheten i enlighet med tillämpliga budgetbestämmelser, när antalet tjänster 
minskas, fattar beslut om att placera en tillfälligt anställd i icke aktiv tjänst av politiska skäl 
eller i tjänstens intresse.
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Ändringsförslag 51
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De får anställas för högst fyra år.
Anställningskontrakten får förnyas mer än 
en gång för högst fyra år vid varje 
förnyande. Ett förnyande ska beviljas 
under förutsättning att uppdraget som 
utsänd från den nationella 
diplomattjänsten förlängs med perioden 
för förnyandet.

2. De får anställas för högst fyra år.
Anställningskontrakten får förnyas mer än 
en gång för högst fyra år. Sammanlagt bör 
anställningen inte överstiga åtta år. 
Under exceptionella omständigheter och i 
tjänstens intresse kan kontraktet, vid 
slutet av det åttonde året, förlängas 
med högst två år.

Or. en

Ändringsförslag 52
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50b – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I dessa anställningsvillkor ska 
begreppet ”personal från en av de 
nationella diplomattjänsterna” omfatta 
även personal från andra 
regeringsavdelningar som en nationell 
diplomattjänst har för avsikt att utsända 
eller har utsänt till utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 53
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Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 8a (nytt)
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Artikel 39.1 ska ersättas med följande:
”1. En anställd som avses i artikel 2 ska 
då han lämnar tjänsten ha rätt till 
avgångspension, överföring av det 
försäkringstekniska värdet eller till 
avgångsvederlag enligt villkoren i 
avdelning V kapitel 3 i 
tjänsteföreskrifterna och bilaga VIII till 
tjänsteföreskrifterna. Om 
tjänstemannen har rätt till 
avgångspension ska 
pensionsrättigheterna minskas i 
förhållande till de belopp som betalats ut 
enligt artikel 42.
Artikel 9.2 i bilaga VIII till 
tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på 
följande villkor:
Tillsättningsmyndigheten får i tjänstens 
intresse på grundval av objektiva och 
sakliga kriterier och genom öppna 
förfaranden som införts genom 
allmänna genomförandebestämmelser 
besluta att pensionen för en tillfälligt 
anställd inte ska minskas på detta sätt 
för högst åtta tillfälligt anställda i 
samtliga institutioner under ett år, i 
tillägg till det antal tjänstemän som 
kommer i fråga för pension utan 
minskning av pensionen i enlighet med 
artikel 9.2 i bilaga VIII till 
tjänsteföreskrifterna. Det årliga antalet 
får variera, men genomsnittet ska vara 
tio vartannat år, och principen om 
budgetneutralitet ska respekteras. 
Kommissionen ska inom fem år för 
Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en utvärderingsrapport om 
tillämpningen av denna bestämmelse. 
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Om det är lämpligt ska kommissionen 
lägga fram ett förslag om att ändra det 
högsta årliga antalet efter fem år på 
grundval av artikel 336 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.”

Or. en

Justification

Härigenom införs ett nödvändigt förtydligande av bestämmelserna om förtidspensionering.

Ändringsförslag 54
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en lämplig 
geografisk balans och en jämn 
könsfördelning inom utrikestjänsten får 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik prioritera sökande från 
de underrepresenterade medlemsstaterna 
och det underrepresenterade könet, under 
förutsättning att de har i huvudsak 
motsvarande kvalifikationer.

Or. pl

Ändringsförslag 55
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid Europeiska avdelningen 

3. För att garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid utrikestjänsten får 
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för yttre åtgärder får unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och vice ordförande för 
kommissionen besluta att, genom undantag 
från artikel 98.1 i tjänsteföreskrifterna, 
prioritera sökande från nationella 
diplomattjänster, under perioden fram till 
och med den 30 juni 2013, för vissa 
tjänster i tjänstegrupp AD inom Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder i fall där 
olika sökande har i huvudsak likvärdiga 
kvalifikationer.

vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
besluta att, genom undantag från artikel 
98.1 i tjänsteföreskrifterna, prioritera 
sökande från nationella diplomattjänster, 
under perioden fram till och med den 
30 juni 2013, för vissa tjänster i 
tjänstegrupp AD inom utrikestjänsten i fall 
där olika sökande har i huvudsak 
likvärdiga kvalifikationer, med beaktande 
av en lämplig geografisk fördelning.

Or. pl

Ändringsförslag 56
Eva Lichtenberger

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Inom två år efter denna förordnings 
ikraftträdande och senast i mitten av 2013 
ska vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om förordningens 
genomförande, med särskild tonvikt på 
balansen inom utrikestjänsten i fråga om 
kön och geografisk härkomst.

Or. en


