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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5



PE443.026v02-00 4/26 PR\822342EL.doc

EL



PR\822342EL.doc 5/26 PE443.026v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται 
στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0309),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 336 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0146/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (08029/10),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ύπατος 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ύπατος 
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Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας πρέπει να επικουρείται από μια 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ). Η υπηρεσία αυτή πρέπει να 
συνεργάζεται με τις διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών και να 
απαρτίζεται από υπαλλήλους των 
αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και αποσπασμένους 
υπαλλήλους των εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών.

Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας πρέπει να επικουρείται από μια 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ). Η υπηρεσία αυτή πρέπει να 
συνεργάζεται με τις διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών και να 
απαρτίζεται από υπαλλήλους των 
αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και αποσπασμένους 
υπαλλήλους των εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών. Σκοπός 
της υπηρεσίας αυτής είναι να αποτελέσει 
μέρος της ανοιχτής, ικανής και 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
298 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζει τη φύση της ΕΥΕΔ ως μέρος μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α.) Όλα τα μέλη του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ που καλύπτονται από τον 
Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Υπαλλήλων και το Καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό έχουν 
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
ανεξαρτήτως του αν είναι μόνιμοι 
υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
έκτακτο προσωπικό προερχόμενο από τις 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, και έχουν την ίδια αντιμετώπιση, 
ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
την ανάληψη κάθε θέσης υπό 
ισοδύναμους όρους. Καμία διάκριση δεν 
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γίνεται μεταξύ έκτακτου προσωπικού 
προερχόμενου από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες και των 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων 
που πρέπει να εκτελεσθούν σε όλους τους 
τομείς δραστηριοτήτων και τις πολιτικές 
που εφαρμόζει η ΕΥΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι κεφαλαιώδες θέμα για την εξασφάλιση συνεπούς και 
ανεξάρτητης ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
περιστάσεις με ευέλικτο τρόπο (για 
παράδειγμα, η επείγουσα ανάγκη να 
καλυφθεί μια θέση ή η μελλοντική 
μεταφορά καθηκόντων υποστήριξης από 
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή στην 
ΕΥΕΔ), θα πρέπει επίσης, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να καταστεί εφικτή η 
μετάθεση μονίμων υπαλλήλων προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση της κενής 
θέσης, από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
στην ΕΥΕΔ. Ομοίως, θα πρέπει να είναι 
εφικτή η μετάθεση μονίμων υπαλλήλων, 
προς το συμφέρον της υπηρεσίας, από 
την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι στερείται διαφάνειας και αποτελεί τεράστια 
παρέκκλιση από τις διαδικασίες πρόληψης που ορίζονται στο πρώτο κεφάλαιο του Τίτλου ΙΙΙ 



PE443.026v02-00 8/26 PR\822342EL.doc

EL

του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες, οι υποψήφιοι από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς
και οι εσωτερικοί υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν σε ισότιμη βάση 
υποψηφιότητα για θέσεις στην ΕΥΕΔ.
Τούτο πρέπει επίσης να ισχύσει το 
αργότερο από την 1η Ιουλίου 2013 και για 
τους μονίμους υπαλλήλους άλλων 
θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, για τη 
διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να 
δύναται να αποφασίσει ότι, μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2013, για θέσεις της ομάδας 
καθηκόντων AD μπορεί να δίδεται 
προτεραιότητα σε υποψηφίους από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών εφόσον αυτοί διαθέτουν ουσιωδώς 
ισοδύναμα προσόντα.

(8) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες, οι υποψήφιοι από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή και οι 
εσωτερικοί υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν σε ισότιμη βάση 
υποψηφιότητα για θέσεις στην ΕΥΕΔ.
Τούτο πρέπει επίσης να ισχύσει το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και 
για τους μονίμους υπαλλήλους άλλων 
θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, για τη 
διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να 
δύναται να αποφασίσει ότι για θέσεις της 
ομάδας καθηκόντων AD, είτε μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 είτε έως ότου το 
προσωπικό που προέρχεται από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες φθάσει το ένα-
τρίτο του προσωπικού της ΕΥΕΔ, μπορεί 
να δίδεται προτεραιότητα σε υποψηφίους 
από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών υπό τον όρο ότι αυτοί 
διαθέτουν ουσιωδώς ισοδύναμα προσόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα έτος φαίνεται αρκετό για να ότι εξασφαλισθεί οι εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες 
εκπροσωπούνται σωστά εντός της ΕΥΕΔ. Επί πλέον, η παρέκκλιση αυτή πρέπει να σταματήσει 
νωρίτερα εάν ο στόχος της επιτευχθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α.) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
σωστή ισορροπία ανάμεσα στις 
διαφορετικές συνιστώσες του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ και σύμφωνα με 
την απόφαση του Συμβουλίου που 
θεσπίζει την οργάνωση και τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, όταν η ΕΥΕΔ έχει φθάσει το 
πλήρες δυναμικό της, το προσωπικό από 
τα κράτη μέλη πρέπει να εκπροσωπεί 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέσεις AD και 
οι μόνιμοι υπάλληλοι της Ένωσης πρέπει 
να αποτελούν τουλάχιστον το 60% του 
συνόλου του προσωπικού της ΕΥΕΔ σε 
θέσεις AD.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι προερχόμενοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες επιλεγμένοι 
υποψήφιοι που αποσπώνται από τα κράτη 
μέλη προέλευσής τους πρέπει να 
προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι 
και, συνεπώς, να αντιμετωπίζονται ισότιμα 
με τους μονίμους υπαλλήλους. Οι 
διατάξεις εφαρμογής που θα εγκριθούν από 
την ΕΥΕΔ πρέπει να εξασφαλίζουν
προοπτικές σταδιοδρομίας για τους 
εκτάκτους υπαλλήλους που είναι ισότιμοι 
με τους εν λόγω μονίμους υπαλλήλους.

(9) Οι προερχόμενοι από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες επιλεγμένοι 
υποψήφιοι που αποσπώνται από τα κράτη 
μέλη προέλευσής τους πρέπει να 
προσλαμβάνονται μέσα από αντικειμενική 
και διαφανή διαδικασία ως έκτακτοι 
υπάλληλοι και, συνεπώς, να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους μονίμους 
υπαλλήλους. Οι διατάξεις εφαρμογής που 
θα εγκριθούν από την ΕΥΕΔ πρέπει να 
εξασφαλίζουν για τους εκτάκτους 
υπαλλήλους προοπτικές σταδιοδρομίας 
εντός της ΕΥΕΔ οι οποίες να είναι
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ισότιμες με τις αντίστοιχες των μονίμων 
υπαλλήλων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αφορά τις προσλήψεις του λοιπού έκτακτου προσωπικού και δεν δικαιολογείται 
οποιαδήποτε  παρέκκλιση από την αρχή σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη βασίζεται στην 
αντικειμενική και διαφανή διαδικασία που ορίζεται στον ΚΥΚ και ΚΛΠ, απλά και μόνο επειδή 
το έκτατο προσωπικό προέρχεται από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Πράγματι, η ανάγκη να 
εξασφαλισθεί ισορροπία ανάμεσα στα δυο φύλα και τις γεωγραφικές περιοχές καθιστά μια 
τέτοια διαδικασία άκρως σημαντική.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α.) Όλοι οι διορισμοί στην ΕΥΕΔ 
πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και 
της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής 
προέλευσης. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ 
πρέπει να αποτελείται σε ικανοποιητικό 
βαθμό από υπηκόους όλων των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να τονισθεί η υποχρέωση που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 27του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων και στο άρθρο 12, παρ.1 του ΚΛΠ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την αποφυγή περιττών 
περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση 
προσωπικού από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες στην ΕΥΕΔ, θα πρέπει να 

(10) Για την αποφυγή περιττών 
περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση 
προσωπικού από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες στην ΕΥΕΔ, θα πρέπει να 
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εγκριθούν ειδικές ρυθμίσεις για τη 
διάρκεια των συμβάσεων. Για τη 
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία έκτακτων 
υπαλλήλων, οι ρυθμίσεις οι σχετικές με 
την απόσπαση, την άδεια για 
προσωπικούς λόγους και τη μέγιστη 
ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με εκείνες που ισχύουν 
για τους μονίμους υπαλλήλους.

εγκριθούν ειδικές ρυθμίσεις για τη 
διάρκεια των συμβάσεων. Για τη 
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία έκτακτων 
υπαλλήλων, οι ρυθμίσεις σχετικά με τη 
μέγιστη ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με εκείνες που ισχύουν 
για τους μονίμους υπαλλήλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να δούμε πως μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για την απόσπαση μονίμων 
υπαλλήλων της Ένωσης στο έκτακτο προσωπικό το οποίο, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ήδη 
βρίσκεται σε απόσπαση. Η εφαρμογή των διατάξεων περί αδείας για προσωπικούς λόγους θα 
είναι δύσκολη στην περίπτωση του προσωπικού που θα μπορούσε να απασχοληθεί εντός της 
ΕΥΕΔ για λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Πρέπει να ισχύσει ο κανονισμός για το έκτακτο 
προσωπικό (άρθρο 17ΚΛΠ).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α.) Η ΕΥΕΔ δύναται να διαθέτει 
περιορισμένο αριθμό άκρως 
εξειδικευμένων αποσπασμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ), οι οποίοι 
αποσπώνται για να εκτελέσουν ειδικά 
καθήκοντα, και συγκεκριμένα 
στρατιωτικής φύσης, βάσει λεπτομερούς 
περιγραφής καθηκόντων, επί των οποίων 
πρέπει να ασκεί εξουσία ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος και των οποίων η 
απόσπαση δεν πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για το σκοπό της διαδικασίας 
πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σημαντικό να αποσαφηνισθεί η θέση των ΑΕΕ στην ΕΥΕΔ εντός της νομοθεσίας για 
θέματα προσωπικού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για τη διασφάλιση της συνεπούς 
εκπροσώπησης της Επιτροπής και του 
προσωπικού της ΕΥΕΔ σε 
Αντιπροσωπείες, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ότι η επιτροπή προσωπικού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
εκπροσωπεί και το προσωπικό της 
ΕΥΕΔ, που θα έχει δικαίωμα να ψηφίζει 
και να θέτει υποψηφιότητα στις εκλογές 
της.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Νομικά ασυμβίβαστο με το άρθρο 9 του ΚΥΚΥ και το άρθρο του ΚΛΠ. Για να  τύχει πλήρους 
σεβασμού το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι του προσωπικού, δικαίωμα το οποίο εγγυώνται το 
άρθρο 24β του ΚΥΚΥ και το άρθρο 11 του ΚΛΠ, η ΕΥΕΔ πρέπει να διαθέτει τη δική της 
Επιτροπή Προσωπικού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Με βάση την κτηθείσα πείρα από το 
2004 μέχρι σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι δεν δικαιολογείται η διατήρηση του 
ισχύοντος περιορισμού όσον αφορά την 
εφαρμογή του παραρτήματος Χ του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
στους συμβασιούχους. Προς το σκοπό 
αυτό, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η 

Διαγράφεται
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δυνατότητα να απασχολούνται στην έδρα 
του οργάνου οι απασχολούμενοι σε 
Αντιπροσωπείες συμβασιούχοι, για τους 
οποίους ισχύει το άρθρο 3α του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιούνται 
συμβασιούχοι στην έδρα της ΕΥΕΔ όταν αυτοί έχουν προσληφθεί ειδικά για να εργασθούν σε 
αντιπροσωπείες. Αποτελεί διεύρυνση της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων πράγμα που 
είναι ασυμβίβαστο με την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντούτοις, σε ό, τι αφορά τους 
Προϊσταμένους Αντιπροσωπειών, οι 
εξουσίες οι σχετικές με τους διορισμούς 
ασκούνται με βάση κατάλογο των 
υποψηφίων για τους οποίους έχει 
συμφωνήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο των 
εξουσιών που της έχουν ανατεθεί από τις
συνθήκες στον τομέα αυτό. Τούτο
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών
σε μεταθέσεις προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας.

2. Εντούτοις, σε ό, τι αφορά τους 
Προϊσταμένους Αντιπροσωπειών, οι 
εξουσίες οι σχετικές με τους διορισμούς 
ασκούνται μέσα από ενδελεχή διαδικασία 
επιλογής βάσει προσόντων και 
λαμβανομένης υπόψη της ισορροπίας των 
φύλων και της γεωγραφικής προέλευσης,
με βάση κατάλογο των υποψηφίων για 
τους οποίους έχει συμφωνήσει η Επιτροπή 
στο πλαίσιο των εξουσιών που της
παρέχουν οι Συνθήκες. Τούτο ισχύει
τηρουμένων των αναλογιών για τις
μεταθέσεις των Επικεφαλής 
Αντιπροσωπείας προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται η διαδικασία. Η δε δεύτερη πρόταση δεν ισχύει σε όλες τις μεταθέσεις προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας αλλά μόνο για τις μεταθέσει των Επικεφαλής Αντιπροσωπείας.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, οι 
αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ενεργώντας 
κατόπιν κοινής συμφωνίας και 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, μετά από ακρόαση του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου, να τον 
μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς κοινοποίηση 
στο προσωπικό σχετικά με την κενή θέση.
Υπό τους ίδιους όρους, μπορεί να 
μετατεθεί ένας υπάλληλος της ΕΥΕΔ στο 
Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 4 και 29, και για 
περίοδο ενός έτους μετά την έναρξη της 
ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧΧ/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. οι 
αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των 
ενδιαφερομένων οργάνων δύνανται,
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης 
απόφασης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ενεργώντας κατόπιν κοινής συμφωνίας και 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας, μετά από ακρόαση του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου, να τον 
μεταθέσουν από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή στην ΕΥΕΔ, χωρίς κοινοποίηση 
στο προσωπικό σχετικά με την κενή θέση.
Υπό τους ίδιους όρους, μπορεί να 
μετατεθεί ένας υπάλληλος της ΕΥΕΔ στο 
Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία μόνο για την αρχή. Κατά συνέπεια, πρέπει να περιορισθεί 
χρονικά.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες. 

1.Για τους σκοπούς του άρθρου 29 
παράγραφος 1 σημείο α) και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 97, κατά την 
πλήρωση μιας κενής θέσης στην ΕΥΕΔ, η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή εξετάζει 
τις αιτήσεις υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, εκτάκτων 
υπαλλήλων στους οποίους εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 σημείο ε) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και 
υπαλλήλων εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών των κρατών μελών, χωρίς να 
δίδεται προτεραιότητα σε οποιαδήποτε από 
τις εν λόγω κατηγορίες. Σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ΚΥΚΥ  και την
υποπαράγραφο του άρθρου 12(1) του
ΚΛΠ, στόχος της πρόσληψης είναι η
εξασφάλιση για το θεσμικό όργανο των 
υπηρεσιών μονίμων και εκτάκτων 
υπαλλήλων υψηλών προσόντων, 
απόδοσης και αρτιότητας, των οποίων η 
πρόσληψη καλύπτει τη μεγαλύτερη 
δυνατή γεωγραφική προέλευση από 
υπηκόους των κρατών μελών Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει για ολόκληρη την 
ΕΥΕΔ αλλά και τη διαφορετική σύνθεση 
του προσωπικού της, 
συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου 
προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 
2, σημείο (ε) του ΚΛΠ.

Or. en

Justification

Πρέπει να επικρατεί γεωγραφική ισορροπία σε ολόκληρη την ΕΥΕΔ. Συγκεκριμένα, δεν θα
πρέπει να επιτρέπεται η διόρθωση μιας γεωγραφικής ανισορροπίας στη σύνθεση ενός 
συγκεκριμένου προσωπικού με την αντίστοιχη γεωγραφική ανισορροπία στη σύνθεση ενός 
άλλου προσωπικού.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τίτλος VIIIα - Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την ημερομηνία που καθορίζεται από 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής, και το αργότερο από την 1η 
Ιουλίου 2013, η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή εξετάζει επίσης τις 
αιτήσεις των υπαλλήλων άλλων οργάνων, 
χωρίς να δίδει προτεραιότητα σε 
οποιαδήποτε από τις εν λόγω κατηγορίες.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται από 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής, και το αργότερο από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή εξετάζει επίσης τις 
αιτήσεις των υπαλλήλων άλλων οργάνων, 
χωρίς να δίδει προτεραιότητα σε 
οποιαδήποτε από τις εν λόγω κατηγορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα έτος φαίνεται αρκετό για να εξασφαλισθεί ότι άτομα που προέρχονται από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες εκπροσωπούνται σωστά εντός της ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 98 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Κεφάλαιο 1 του Τίτλου III αυτού 
του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων, 
συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένα του 
άρθρου 28, εδάφιο στ), ισχύει κατ' 
αναλογία για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για το οποίο ισχύει το άρθρο 
2, εδάφιο ε) του Καθεστώτος για το Λοιπό 
Προσωπικό. Οι υποψήφιο από εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες παρέχουν 
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γραπτή συγκατάθεση της εθνικής 
διπλωματικής υπηρεσίας τους για την 
απόσπασή τους σε περίπτωση που αίτησή 
τους στεφθεί από επιτυχία.
Μια Συμβουλευτική Επιτροπή Διορισμών 
(ΣΕΔ), η οποία συντίθεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  συμβουλεύει τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής για θέματα πρόσληψης εντός 
της ΕΥΕΔ.  Η ΣΕΔ παρακολουθεί τις 
διαδικασίες επιλογής  σε όλα τα επίπεδα 
της ΕΥΕΔ καθώς και την εξέλιξη της 
στελέχωσης της ΕΥΕΔ, και συγκεκριμένα 
σ' ό, τι αφορά την ισορροπία σε σχέση με 
το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοσθεί μια διαφανής και αντικειμενική διαδικασία για την πρόσληψη 
προσωπικού στην ΕΥΕΔ κάνοντας χρήση υφισταμένων πρακτικών με ενδεδειγμένες 
τροποποιήσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 9 παράγραφος 1 σημείο α), η 
επιτροπή προσωπικού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εκπροσωπεί και τους 
μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους της 
ΕΥΕΔ.»

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Νομικά ασυμβίβαστο με το άρθρο 9 του ΚΥΚΥ και το άρθρο του ΚΛΠ. Για να τύχει πλήρους 
σεβασμού το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι του προσωπικού, δικαίωμα το οποίο εγγυώνται το 
άρθρο 24β του ΚΥΚΥ και το άρθρο 11 του ΚΛΠ, η ΕΥΕΔ πρέπει να διαθέτει τη δική της 
Επιτροπή Προσωπικού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 6
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3α 
προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Στους υπαλλήλους που έχουν 
προσληφθεί σε Αντιπροσωπείες της 
Ένωσης για την εκτέλεση καθηκόντων με 
πλήρες ή μειωμένο ωράριο δύνανται να 
ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα στην 
έδρα του οργάνου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κινητικότητας που ορίζεται 
στα άρθρα 2 και 3 του παραρτήματος X 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης.»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιούνται 
συμβασιούχοι στην έδρα της ΕΥΕΔ όταν αυτοί έχουν προσληφθεί ειδικά για να εργασθούν σε 
αντιπροσωπείες. Αποτελεί διεύρυνση της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων πράγμα που 
είναι ασυμβίβαστο με την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 7
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 3 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 3β, το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 3α της παραγράφου 1, η 
χρησιμοποίηση συμβασιούχων για 
επικουρικά καθήκοντα αποκλείεται όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 3α.»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης να χρησιμοποιούνται 
συμβασιούχοι στην έδρα της ΕΥΕΔ όταν αυτοί έχουν προσληφθεί ειδικά για να εργασθούν σε 
αντιπροσωπείες. Αποτελεί διεύρυνση της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων πράγμα που 
είναι ασυμβίβαστο με την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κεφάλαιο 10 – Άρθρο 50 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπάλληλοι από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίοι 
επελέγησαν με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 98 παράγραφος 1 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 
οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από τις εθνικές 
διπλωματικές υπηρεσίες των χωρών τους, 
προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι 
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο ε).

1. Οι υπάλληλοι από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίοι 
επελέγησαν με τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 98 παράγραφος 1 και 
παράγραφος 1α) του Κανονισμού 
Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων και οι οποίοι έχουν 
αποσπασθεί από τις εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των χωρών τους, 
προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι 
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο ε).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοσθεί μια διαφανής και αντικειμενική διαδικασία για την πρόσληψη 
προσωπικού στην ΕΥΕΔ κάνοντας χρήση υφισταμένων πρακτικών με ενδεδειγμένες 
τροποποιήσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κεφάλαιο 10 – Άρθρο 50 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μπορούν να προσληφθούν για μέγιστη 
περίοδο τεσσάρων ετών. Οι συμβάσεις 
δύνανται να ανανεωθούν περισσότερο από 
μία φορά για μέγιστη περίοδο τεσσάρων 
ετών κάθε φορά. Η ανανέωση εγκρίνεται 
υπό τον όρο να παραταθεί η απόσπαση 
από την εθνική διπλωματική υπηρεσία 
για την περίοδο της ανανέωσης.

2. Μπορούν να προσληφθούν για μέγιστη 
περίοδο τεσσάρων ετών. Οι συμβάσεις 
δύνανται να ανανεωθούν περισσότερο από 
μία φορά για μέγιστη περίοδο τεσσάρων 
ετών κάθε φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδυάζεται με το άρθρο 6 της προταθείσας απόφασης του Συμβουλίου περί 
της οργάνωσης και σύστασης της ΕΥΕΔ.  Η ανανέωση της σύμβασης, εντός των ορίων που 
ορίζονται στο άρθρο 50β, παρ. 2 του ΚΛΠ, δεν πρέπει να εξαρτάται από απόφαση του κράτους 
μέλους προέλευσης του υπαλλήλου καθώς αυτό θα έθιγε της ανεξαρτησία του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κεφάλαιο 10 - άρθρο 50β - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη στηρίζουν την Ένωση 
στην ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 
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για το έκτακτο προσωπικό για το οποίο 
ισχύει το άρθρο 2, σημείο (ε) αυτού του 
ΚΛΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των κρατών μελών για την ενίσχυση της ευθύνης έναντι του έκτακτου
προσωπικού της ΕΥΕΔ είναι σημαντική καθώς όταν τα εν λόγω άτομα κριθούν υπεύθυνα 
ζημίας, ακόμα και οικονομικής ζημίας που υπέστη η Ένωση, αυτά ενδέχεται να έχουν ήδη 
επιστρέψει στην εθνική διπλωματική υπηρεσία τους.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κεφάλαιο 10 - άρθρο 50γ - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα άρθρα 37, 38 και 39 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία. Η απόσπαση δεν 
επεκτείνεται πέραν της λήξης της 
σύμβασης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να δούμε πως μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για την απόσπαση μονίμων 
υπαλλήλων της Ένωσης στο έκτακτο προσωπικό το οποίο, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ήδη 
βρίσκεται σε απόσπαση.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 10
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κεφάλαιο 10 - άρθρο 50 γ - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 40 του κανονισμού 2. Η άδεια για προσωπικούς λόγους δεν 
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υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία. Η άδεια για προσωπικούς 
λόγους δεν εκτείνεται πέραν της λήξης της 
σύμβασης. Το άρθρο 17 του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό δεν 
εφαρμόζεται.

εκτείνεται πέραν της λήξης της σύμβασης. 
Το άρθρο 17 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των διατάξεων περί αδείας για προσωπικούς λόγους θα είναι δύσκολη στην 
περίπτωση του προσωπικού που θα μπορούσε να απασχοληθεί εντός της ΕΥΕΔ για λιγότερο 
από τέσσερα χρόνια. Πρέπει να ισχύει ο ισχύων κανόνας περί απλήρωτης άδειας για το έκτατο 
προσωπικό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ΚΛΠ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 11
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 80– παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Στο άρθρο 80 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5:
'5. Τα άρθρα 95, 96 και 99 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.'

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων είναι ασυμβίβαστη με την 
ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 12
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 118

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Το άρθρο 118 αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα:

«Άρθρο 118
Το παράρτημα Χ του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζεται 
κατ' αναλογία στους συμβασιούχους που 
υπηρετούν σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, το 
άρθρο 21 του εν λόγω παραρτήματος 
εφαρμόζεται μόνον εάν η διάρκεια της 
σύμβασης δεν είναι μικρότερη από ένα 
έτος.»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση της δυνατότητας απασχόλησης συμβασιούχων είναι ασυμβίβαστη με την 
ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 13
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, το 
όργανο είναι υπεύθυνο για το εργοδοτικό 
μερίδιο των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις στον τόπο εκτέλεσης των 
καθηκόντων του υπαλλήλου, εκτός και αν 
υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη 
συμφωνία για την έδρα. Το όργανο
ενδέχεται να θεσπίσει αυτόνομο ή 
επικουρικό σύστημα κοινωνικής 

Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, το 
όργανο είναι υπεύθυνο για το εργοδοτικό 
μερίδιο των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις στον τόπο εκτέλεσης των 
καθηκόντων του υπαλλήλου, εκτός και αν 
υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη 
συμφωνία για την έδρα. Το όργανο  
θεσπίζει αυτόνομο ή επικουρικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης για χώρες στις 
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ασφάλισης για χώρες στις οποίες η κάλυψη 
από το τοπικό σύστημα είναι είτε 
ανύπαρκτη είτε ανεπαρκής.»

οποίες η κάλυψη από το τοπικό σύστημα 
είναι είτε ανύπαρκτη είτε ανεπαρκής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν σε μια τρίτη χώρα  ορισθεί ότι η κάλυψη από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 
ανύπαρκτη ή ανεπαρκής, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του θεσμικού οργάνου για να 
ορίσει αυτόνομο ή συμπληρωματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για το τοπικό προσωπικό. 
Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα σήμαινε αναγνώριση της ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να λαμβάνει ο εργοδότης τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να εξασφαλισθεί ισορροπία ως 
προς τα φύλα στην ΕΥΕΔ, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής μπορεί να δώσει την 
προτεραιότητα για ορισμένες θέσεις της 
ομάδας καθηκόντων AD στην ΕΥΕΔ σε 
υποψήφιους του λιγότερο 
εκπροσωπούμενου εντός της ΕΥΕΔ φύλου 
σε περίπτωση όπου τα προσόντα τους 
είναι ουσιαστικά τα ίδια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισορροπία των δυο φύλων εντός της ΕΥΕΔ αποτελεί προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και η 
σύνθεση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Οι Επικεφαλής 
Αντιπροσωπείας πρέπει και αυτοί να εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της πολιτικής.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3– παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τη διασφάλιση της επαρκούς 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής δύναται να 
αποφασίσει ότι, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου του άρθρου 98 παράγραφος 1 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
μπορεί να δίδεται προτεραιότητα μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2013 για ορισμένες θέσεις της 
ομάδας καθηκόντων AD στην ΕΥΕΔ σε 
υποψηφίους από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών εφόσον 
αυτοί διαθέτουν ουσιωδώς ισοδύναμα 
προσόντα.

3. Για τη διασφάλιση της επαρκούς 
εκπροσώπησης του προσωπικού από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες στην 
ΕΥΕΔ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής δύναται να 
αποφασίσει ότι, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου του άρθρου 98 παράγραφος 1 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
μπορεί να δίδεται προτεραιότητα για 
ορισμένες θέσεις της ομάδας καθηκόντων
AD στην ΕΥΕΔ σε υποψηφίους από 
εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών εφόσον αυτοί διαθέτουν 
ουσιωδώς ισοδύναμα προσόντα. Η εν λόγω 
παρέκκλιση μπορεί να εφαρμοσθεί έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2011  ή μέχρι το 
προσωπικό από εθνικές διπλωματικές 
υπηρεσίες να φθάσει για πρώτη φορά το 
ένα τρίτο του προσωπικού της ΕΥΕΔ σε 
θέσεις AD, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
πριν από αυτή την ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα έτος φαίνεται αρκετό για να εξασφαλισθεί οι εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες 
εκπροσωπούνται σωστά εντός της ΕΥΕΔ. Επί πλέον, η παρέκκλιση αυτή πρέπει να σταματήσει 
νωρίτερα εάν ο στόχος της επιτευχθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
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Εντός δυο ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή του δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δυο 
φύλων και των διαφόρων γεωγραφικών 
περιοχών στο προσωπικό της ΕΥΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ρήτρα επανεξέτασης θα ενίσχυε τη διαφάνεια στην πολιτική της ΕΥΕΔ για το προσωπικό 
και θα αποτελούσε ευκαιρία αποτίμησης της ισόρροπης εκπροσώπησης των δυο φύλων και των 
διαφόρων γεωγραφικών περιοχών εντός της υπηρεσίας.


