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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure 

(førstebehandling)
***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)
***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag markeres ændringer i udkastet til retsakt med 
fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det anføres, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der berøres. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].



PR\822342DA.doc 3/24 PE443.026v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5



PE443.026v02-00 4/24 PR\822342DA.doc

DA



PR\822342DA.doc 5/24 PE443.026v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte i Fællesskaberne
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0309),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0146/2009),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forslaget til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil skal tilrettelægges og fungere (08029/10),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og 
Udenrigsudvalget (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den 
Europæiske Union bistås Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
af en tjeneste for EU's optræden udadtil 

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

(EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste 
arbejder sammen med medlemsstaternes 
diplomatiske tjenester og omfatter 
tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen samt udstationeret 
personale fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester. Den udgør en del 
af EU’s åbne, effektive og uafhængige 
europæiske forvaltning, jf. artikel 298 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Dette understreger, at EU-Udenrigstjenesten indgår i en uafhængig EU-forvaltning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Alle medlemmer af EU-
Udenrigstjenestens personale, der er 
omfattet af vedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
bør have samme rettigheder og 
forpligtelser, uanset om de er 
tjenestemænd i Den Europæiske Union 
eller midlertidigt ansatte fra 
medlemsstaternes diplomatiske tjenester, 
og bør behandles lige, især med hensyn til 
adgang til alle stillinger på lige vilkår.
Der bør ikke skelnes mellem midlertidigt 
ansatte fra nationale diplomatiske 
tjenester og tjenestemænd i Den 
Europæiske Union med hensyn til 
tildeling af de opgaver, som skal udføres 
på alle EU-Udenrigstjenestens aktivitets-
og politikområder.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre en sammenhængende og uafhængig EU-Udenrigstjeneste er det afgørende at 
ligestille medarbejderne, for så vidt angår rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør udgå, da den er uklar og gør det muligt ubegrænset at afvige fra den 
ansættelsesprocedure, som er fastsat i første kapitel i afsnit III i vedtægten for tjenestemænd.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel 
personale fra de nationale diplomatiske 
tjenester som ansøgere fra Rådet og 
Kommissionen og interne ansøgere kan 
søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på 

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

lige fod. Senest den 1. januar 2012 bør 
dette også gælde tjenestemænd fra de 
øvrige institutioner. For at sikre, at 
personalet fra de nationale diplomatiske 
tjenester bliver ordentlig repræsenteret i 
EU-Udenrigstjenesten, bør Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og næstformand for Kommissionen 
imidlertid have mulighed for at beslutte, at 
der indtil den 31. december 2011 eller, 
senest indtil antallet af ansatte fra de 
nationale diplomatiske tjenester når op på 
en tredjedel af EU-Udenrigstjenestens 
personale, i forbindelse med stillinger i 
AD-ansættelsesgruppen gives forrang til 
ansøgere fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, hvis 
kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

Or. en

Begrundelse

Det skulle være nok med et år til at sikre, at de nationale diplomatiske tjenester er ordentligt 
repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten. Denne undtagelsesbestemmelse bør endda ophøre 
tidligere, såfremt formålet med den er opnået inden den 31. december 2011.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre en rimelig balance 
mellem de forskellige dele af EU-
Udenrigstjenestens personale og i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere, skal EU-Udenrigstjenestens AD-
ansættelsesgruppe, når der er opnået fuld 
kapacitet, omfatte mindst en tredjedel 
ansatte fra medlemsstaterne og mindst 60 
% EU-tjenestemænd.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette er tilfældet ved ansættelsen af andre midlertidigt ansatte, og der synes ikke at være 
nogen grund til at afvige fra princippet om, at ansættelse skal finde sted på grundlag af den 
objektive og gennemskuelige procedure, som er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bare fordi de midlertidigt ansatte kommer fra de 
nationale diplomatiske tjenester.  Nødvendigheden af at sikre kønsmæssig og geografisk 
balance gør tværtimod en sådan procedure essentiel.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Alle udnævnelser i EU-
Udenrigstjenesten skal være baseret på 
fortjeneste og på det bredest mulige 
geografiske grundlag. EU-
Udenrigstjenestens personale skal være 
bredt sammensat af statsborgere fra alle
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medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

For at understrege den nuværende bestemmelse i artikel 27 i vedtægten for tjenestemænd og i 
artikel 12, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at undgå unødvendige 
begrænsninger for ansættelsen af personale 
fra de nationale diplomatiske tjenester i 
EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages 
særlige regler om kontrakternes længde.
For denne særlige kategori af midlertidigt 
ansatte bør bestemmelserne om 
udstationering, tjenestefrihed af 
personlige årsager og seneste 
pensionsalder afpasses efter 
bestemmelserne for tjenestemænd.

(10) For at undgå unødvendige 
begrænsninger for ansættelsen af personale 
fra de nationale diplomatiske tjenester i 
EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages 
særlige regler om kontrakternes længde.
For denne særlige kategori af midlertidigt 
ansatte bør bestemmelserne om seneste 
pensionsalder afpasses efter 
bestemmelserne for tjenestemænd.

Or. en

Begrundelse

Det er svært at se, hvorledes bestemmelserne om udstationering af EU-tjenestemænd vil 
kunne anvendes for midlertidigt ansatte, som i henhold til traktaterne allerede er 
udstationerede. Anvendelsen af bestemmelserne om tjenestefrihed af personlige årsager ville 
være svære at anvende for ansatte, som kunne være beskæftigede i EU-Udenrigstjenesten i 
mindre end 4 år. De nuværende bestemmelser for midlertidigt ansatte (artikel 17 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte) bør derfor anvendes.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EU-Udenrigstjenesten kan anvende 
et begrænset antal højt specialiserede 
udstationerede nationale eksperter, der 
udstationeres med henblik på under 
Unionens højtstående repræsentants 
myndighed at udføre særlige opgaver, 
navnlig i forbindelse med militære 
funktioner, på basis af en detaljeret 
jobbeskrivelse, og hvis udstationering ikke 
falder ind under proceduren for 
ansættelse af midlertidigt ansatte fra de 
nationale diplomatiske tjenester.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at få afklaret de personaleretlige forhold for de højt specialiserede nationale 
eksperter inden for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en sammenhængende 
personalerepræsentation for 
Kommissionens og EU-
Udenrigstjenestens personale bør det 
fastsættes, at Kommissionens 
personaleudvalg også repræsenterer EU-
Udenrigstjenestens personale, som således 
bør være stemme- og opstillingsberettiget 
ved valg hertil.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Juridisk uforeneligt med artikel 9 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 7 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. EU-Udenrigstjenesten bør have sit eget 
personaleudvalg, hvis personalets foreningsfrihed i henhold til artikel 24b i vedtægten for 
tjenestemænd og artikel 11 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal sikres ordentligt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af de erfaringer, der er 
gjort siden 2004, synes det ikke at være 
berettiget at opretholde de begrænsninger, 
der for øjeblikket gælder for anvendelsen 
af bilag X til vedtægten på 
kontraktansatte. Med henblik herpå er det 
nødvendigt at fastslå, at kontraktansatte, 
som er ansat i en delegation, og som er 
omfattet af artikel 3a i 
ansættelsesvilkårene, midlertidigt kan 
overføres til institutionens hovedsæde.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det strider mod loyalitetsprincippet og princippet om god forvaltning at anvende 
kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat 
til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte 
kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves dog på grundlag 
af en kandidatliste, som Kommissionen har 

2. Beføjelsen til at udnævne 
delegationsledere udøves dog under 
anvendelse af en grundig 
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godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne. Dette gælder 
også ved overførsel i tjenestens interesse.

udvælgelsesprocedure baseret på 
fortjeneste og med henblik på kønsmæssig 
og geografisk balance samt på grundlag af 
en kandidatliste, som Kommissionen har 
godkendt i henhold til de beføjelser, som 
den tillægges i traktaterne. Dette gælder 
også ved overførsel af delegationsledere i 
tjenestens interesse.

Or. en

Begrundelse

Afklaring af proceduren og for at andet punktum ikke finder anvendelse ved alle overførsler i 
tjenestens interesse, men kun af delegationsledere.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, 
stk. 1, uanset artikel 4 og 29 og for en 
periode på 1 år, efter at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXXX/2010 om ændring af vedtægten
for tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte i Fællesskaberne er 
trådt i kraft, kan ansættelsesmyndigheden i 
de berørte institutioner i henhold til en 
behørigt begrundet beslutning samt 
undtagelsesvist og efter fælles aftale og 
udelukkende i tjenestens interesse overføre 
en tjenestemand, efter først at have hørt 
denne, fra Rådet eller Kommissionen til 
EU-Udenrigstjenesten uden at slå den 
ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-
Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet 
eller Kommissionen på samme betingelser.

Or. en
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Begrundelse

Denne undtagelse er kun nødvendig i opstartsperioden og bør derfor tidsbegrænses.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, 
stk. 1, litra a)Med henblik på anvendelse af 
artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 
97 tager ansættelsesmyndigheden ved 
besættelse af en ledig stilling i EU-
Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger 
fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen 
og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt 
ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester uden at give forrang 
til nogen af disse kategorier. 

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

Or. en

Begrundelse

Der skal tages hensyn til geografisk balance i EU-Udenrigstjenesten. Navnlig bør det ikke 
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være muligt at korrigere en geografisk skævhed i én del af personalet med en tilsvarende 
geografisk skævhed i en anden del af personalet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ansættelsesmyndigheden tager desuden 
efter et tidspunkt, som fastsættes af 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand, dog 
senest den 1. januar 2012, hensyn til 
ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige 
institutioner uden at give forrang til nogen 
af disse kategorier.

Or. en

Begrundelse

Det skulle være nok med et år til at sikre, at ansatte, der kommer fra de nationale 
diplomatiske tjenester, er ordentligt repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kapitel 1 i afsnit III i denne vedtægt, 
herunder især artikel 28, litra f), finder 
tilsvarende anvendelse ved ansættelsen af 
midlertidigt ansatte, for hvilke artikel 2, 
litra e), i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte. Kandidater fra nationale 
diplomatiske tjenester skal fremlægge 
skriftlig bekræftelse af deres nationale 
diplomatiske tjenestes samtykke i 
udstationeringen, såfremt deres 



PE443.026v02-00 16/24 PR\822342DA.doc

DA

ansøgning herom godkendes.
Der nedsættes et rådgivende udvalg for 
udnævnelse sammensat af repræsentanter 
for medlemsstaterne, Kommissionen, 
Rådets generalsekretariat og Europa-
Parlamentet, der skal rådgive Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen om ansættelsesspørgsmål i 
EU-Udenrigstjenesten. Det Rådgivende 
Udvalg for Udnævnelse skal også 
overvåge udvælgelsesprocedurerne på alle 
niveauer i EU-Udenrigstjenesten og 
udviklingen i EU-Udenrigstjenestens 
personale, navnlig for så vidt angår 
kønsmæssig og geografisk balance.

Or. en

Begrundelse

Ved ansættelsen af personale til EU-Udenrigstjenesten bør den benyttede procedure være 
gennemskuelig og objektiv, hvilket kan opnås gennem en hensigtsmæssig tilpasning af 
eksisterende praksis.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Afsnit VIIIa – artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, 
litra a), første led, repræsenterer 
Kommissionens personaleudvalg også 
EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd og 
øvrige ansatte.

udgår

Or. en

Begrundelse

Juridisk uforenelig med artikel 9 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 7 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. EU-Udenrigstjenesten bør have sit eget 
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personaleudvalg, hvis personalets foreningsfrihed i henhold til artikel 24b i vedtægten for 
tjenestemænd og artikel 11 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal sikres ordentligt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – punkt 6
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I artikel 3a, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:

udgår

"Den, der ansættes for at arbejde på del-
eller heltidsbasis i en EU-delegation, kan 
midlertidigt forflyttes til institutionens 
hovedsæde i henhold til den 
mobilitetsprocedure, der er fastsat i artikel 
2 og 3 i bilag X til vedtægten."

Or. en

Begrundelse

Det strider mod loyalitetsprincippet og princippet om god forvaltning at anvende 
kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat 
til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte 
kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 7
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Artikel 3 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 3b affattes andet afsnit 
således:

udgår

"Med undtagelse af de tilfælde, der 
henvises til i artikel 3a, stk. 1, andet 
afsnit, er brug af kontraktansatte til 
varetagelse af hjælpefunktioner 
udelukket, hvis artikel 3a finder 
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anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Det strider mod loyalitetsprincippet og princippet om god forvaltning at anvende 
kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat 
til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte 
kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Kapitel 10 - Artikel 50b - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, som udvælges ved 
den i vedtægtens artikel 98, stk. 1, fastsatte 
procedure, og som udstationeres af deres 
nationale diplomatiske tjenester, ansættes 
som midlertidigt ansatte i henhold til 
artikel 2, litra e).

1. Ansatte fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, som udvælges ved 
den i vedtægtens artikel 98, stk. 1 og 1a, 
fastsatte procedure, og som udstationeres 
af deres nationale diplomatiske tjenester, 
ansættes som midlertidigt ansatte i henhold 
til artikel 2, litra e).

Or. en

Begrundelse

Ved ansættelsen af personale til EU-Udenrigstjenesten bør den benyttede procedure være 
gennemskuelig og objektiv, hvilket kan opnås gennem en hensigtsmæssig tilpasning af 
eksisterende praksis.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

fire år. Kontrakten kan forlænges mere end 
en gang for en periode på højst fire år ad 
gangen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med artikel 6 i den foreslåede rådsafgørelse 
om, hvordan EU-Udenrigstjenesten skal tilrettelægges og fungere. En fornyelse af kontrakten 
inden for rammerne af artikel 50b, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte bør ikke 
afhænge af en beslutning fra den medlemsstat, den ansatte kommer fra, da dette ville være til 
ulempe for EU-Udenrigstjenestens personales uafhængighed. 

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

.' 2a. Medlemsstaterne bistår Unionen ved 
håndhævelsen af ethvert ansvar, som 
måtte følge af artikel 22 i 
ansættelsesvilkårene for midlertidigt 
ansatte, for hvilke artikel 2, litra e), i disse 
ansættelsesvilkår finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet med medlemsstaterne ved håndhævelsen af EU-Udenrigstjenestens midlertidigt 
ansattes ansvar er vigtigt, eftersom disse personer måske allerede er vendt tilbage til deres 
nationale diplomatiske tjeneste, når de gøres ansvarlige for skader, herunder økonomiske tab 
for EU.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 10
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Kapitel 10 – artikel 50c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægtens artikel 37, 38 og 39 finder 
tilsvarende anvendelse. Udstationeringen 
må ikke overskride kontraktperioden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er svært at se, hvorledes bestemmelserne om udstationering af EU-tjenestemænd vil 
kunne anvendes for midlertidigt ansatte, som i henhold til traktaterne allerede er 
udstationerede.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vedtægtens artikel 40 finder tilsvarende 
anvendelse. Tjenestefrihed af personlige 
årsager må ikke overskride
kontraktperioden. Artikel 17 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
finder ikke anvendelse.

2. Tjenestefrihed af personlige årsager må 
ikke overskride kontraktperioden. Artikel 
17 i ansættelsesvilkårene finder ikke 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af bestemmelserne om tjenestefrihed af personlige årsager ville være svære at 
anvende for ansatte, som kunne være beskæftigede i EU-Udenrigstjenesten i mindre end 4 år.
De nuværende bestemmelser for tjenestefrihed af personlige årsager for midlertidigt ansatte, 
jf. artikel 17 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør finde anvendelse.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 11
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Artikel 80 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. I artikel 80 indsættes som stk. 5: udgår
"5. Vedtægtens artikel 95, 96 og 99 finder 
tilsvarende anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte kontraktansat personale, som er 
uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 12
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Artikel 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Artikel 118 affattes således: udgår
"Artikel 118

Bilag X til vedtægten finder tilsvarende 
anvendelse på midlertidigt ansatte, der 
gør tjeneste i et tredjeland. Artikel 21 i 
samme bilag finder dog kun anvendelse, 
såfremt kontraktperioden ikke er på under 
et år."

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af bestemmelserne for kontraktansat personale vil være uforenelig med EU-
forvaltningens uafhængighed.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 13
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
Artikel 121

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Institutionen bærer de udgifter til social 
sikring, der påhviler arbejdsgiveren i 
henhold til de gældende ordninger på 
tjenestestedet, medmindre andet er bestemt 
i aftalen om sæde. Institutionen kan 
indføre en selvstændig eller supplerende 
socialsikringsordning for lande, hvor den 
lokale ordning ikke giver nogen dækning 
eller er utilstrækkelig."

Institutionen bærer de udgifter til social 
sikring, der påhviler arbejdsgiveren i 
henhold til de gældende ordninger på 
tjenestestedet, medmindre andet er bestemt 
i aftalen om sæde. Institutionen indfører en 
selvstændig eller supplerende 
socialsikringsordning for lande, hvor den 
lokale ordning ikke giver nogen dækning 
eller er utilstrækkelig."

Or. en

Begrundelse

Såfremt det fastslås, at der ikke findes nogen eller kun en utilstrækkelig socialsikringsordning 
i et givet tredjeland, bør institutionen ikke selv kunne vælge at indføre en selvstændig eller 
supplerende socialsikringsordning for lokalt ansatte. Enhver anden fremgangsmåde ville 
svare til, at man som arbejdsgiver erkender manglen på eller det utilstrækkelige ved en 
socialsikringsordning uden at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til afhjælpning heraf.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at skabe kønsmæssig 
balance inden for EU-Udenrigstjenesten 
kan Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen give forrang til visse 
stillinger i AD-ansættelsesgruppen til 
kandidater fra det inden for EU-
Udenrigstjenesten underrepræsenterede 
køn, hvis kvalifikationerne i al 
væsentlighed er ens.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for Parlamentet at sikre kønsmæssig balance inden for EU-Udenrigstjenesten, 
og der er ved oprettelsen af Udenrigstjenesten en enestående mulighed for at tage dette 
spørgsmål op. Stillingerne som delegationsledere skal også falde ind under denne politik.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For at sikre personalet fra de nationale 
diplomatiske tjenester passende 
repræsentation i EU-Udenrigstjenesten kan 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og Kommissionens næstformand beslutte, 
at der som undtagelse fra artikel 98, stk. 1, 
i vedtægten i forbindelse med visse 
stillinger i AD-ansættelsesgruppen i EU-
Udenrigstjenesten gives forrang til 
kandidater fra medlemsstaternes nationale 
diplomatiske tjenester, hvis 
kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.
Denne undtagelsesbestemmelse vil kunne 
anvendes indtil den 31. december 2011 
eller, senest indtil antallet af ansatte fra 
de nationale diplomatiske tjenester når op 
på en tredjedel af EU-Udenrigstjenestens 
personale i AD-ansættelsesgruppen.

Or. en

Begrundelse

Det skulle være nok med et år til at sikre, at de nationale diplomatiske tjenester er ordentligt 
repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten. Denne undtagelsesbestemmelse bør endda ophøre 
tidligere, såfremt formålet med den er opnået inden den 31. december 2011.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Senest 2 år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformanden i 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen en rapport om 
forordningens gennemførelse med særlig 
vægt på den kønsmæssige og geografiske 
balance inden for EU-Udenrigstjenesten.

Or. en

Begrundelse

En revisionsklausul vil fremme gennemskueligheden i EU-Udenrigstjenestens personalepolitik 
og byde på en lejlighed til at vurdere tjenestens kønsmæssige og geografiske balance.


