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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0309);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 336, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0146/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine (08029/10);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni ja väliskomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 27 abistab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 27 abistab liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
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Euroopa välisteenistus. See teenistus 
toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajatest.

Euroopa välisteenistus. See teenistus 
toimib koostöös liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega ja koosneb 
nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning 
liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest lähetatud töötajatest. 
Teenistus moodustab osa liidu avatud, 
tõhusast ja sõltumatust Euroopa 
halduskorraldusest, nagu on ette nähtud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
298.

Or. en

Selgitus

Rõhutatakse, et Euroopa välisteenistus on osa sõltumatust Euroopa avalikust teenistusest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kõikidel Euroopa välisteenistuse 
töötajatel, kelle suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju ja muude teenistujate 
teenistustingimusi, peaks olema samad 
õigused ja kohustused olenemata sellest, 
kas nad on Euroopa Liidu ametnikud või 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajad, kes on tööle võetud ajutiste 
teenistujatena, ning neid tuleks kohelda 
võrdselt, eelkõige puudutab see nende 
õigust asuda igale ametikohale võrdsetel 
tingimustel. Ajutiste teenistujatena tööle 
võetud liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate ja Euroopa Liidu 
ametnike vahel ei tohiks teha vahet 
ülesannete jagamisel kõigis Euroopa 
välisteenistuse tegevus- ja 
poliitikavaldkondades.

Or. en
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Selgitus

Õiguste ja kohustuste võrdsus on ühtlase ja sõltumatu välisteenistuse tagamiseks otsustava 
tähtsusega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Erandlike asjaolude korral ja selleks 
et võtta paindlikul viisil arvesse 
eriolukorda (nt kiire ametikoha täitmise 
vajadus või nõukogu või komisjoni 
osutatavate tugiülesannete eelseisev 
välisteenistusse ülekandmine), tuleks 
võimaldada nõukogu või komisjoni 
töötajaid teenistuse huvides ja ilma 
eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse 
huvides üle viia nõukogusse või 
komisjoni.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte tuleks välja jätta, kuna see ei ole läbipaistev ja näeb ette piiramatu erandi 
personalieeskirjade III jaotise 1. peatükis sätestatud töölevõtmise korrast.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed
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alusel. Hiljemalt alates 1. juulist 2013
tuleks seda sätet kohaldada ka muude 
institutsioonide ametnike suhtes. Selleks et 
tagada liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 30. 
juunini 2013 peaks olema võimalik võtta 
samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide 
korral tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid.

alused. Hiljemalt alates 1. jaanuarist 2012
tuleks seda sätet kohaldada ka muude 
institutsioonide ametnike suhtes. Selleks et 
tagada liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 31. 
detsembrini 2011 või kuni liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajad 
moodustavad ühe kolmandiku 
välisteenistuse AD ametikohtadel 
töötajatest – sõltuvalt sellest, kumb 
kuupäev on varasem –, peaks olema 
võimalik võtta samaväärse 
kvalifikatsiooniga kandidaatide korral 
tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid.

Or. en

Selgitus

Üks aasta näib olevat piisav selle tagamiseks, et liikmesriikide diplomaatilised teenistused on 
välisteenistuses asjakohaselt esindatud. Erand peaks lõppema veelgi varem, kui eesmärk 
saavutatakse enne 31. detsembrit 2011.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selleks et tagada nõuetekohane 
tasakaal Euroopa välisteenistuse 
personali eri osade vahel ja vastavalt 
nõukogu otsusele, millega määratakse 
kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine, peaks pärast 
Euroopa välisteenistuse täiskoosseisuni 
jõudmist liikmesriikidest pärit töötajad 
moodustama vähemalt ühe kolmandiku 
töötajate koguarvust (AD tasandil) ja liidu 
ametnikud peaks moodustama vähemalt 
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60% töötajate koguarvust (AD tasandil).

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral ametisse kinnitada 
ajutiste töötajatena ja neid tuleks seega 
kohelda samamoodi nagu ametnikke. 
Välisteenistuse poolt vastuvõetavate 
rakendussätetega tuleks ajutistele 
töötajatele tagada ametnikega võrdsed 
karjäärivõimalused.

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral tööle võtta objektiivse 
ja läbipaistva menetluse põhjal ning
ametisse kinnitada ajutiste töötajatena ja 
neid tuleks seega kohelda samamoodi nagu 
ametnikke. Välisteenistuse poolt 
vastuvõetavate rakendussätetega tuleks 
ajutistele töötajatele tagada välisteenistuses
ametnikega võrdsed karjäärivõimalused.

Or. en

Selgitus

Nii on see muude ajutiste töötajate töölevõtmisel ja miski ei õigustaks kõrvalekaldumist 
põhimõttest, et töölevõtmine peaks põhinema objektiivsel ja läbipaistval menetlusel, mis on 
sätestatud personalieeskirjades ja muude teenistujate teenistustingimustes, lihtsalt 
sellepärast, et ajutised töötajad on pärit liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest. Selline 
menetlus on oluline, kuna tuleb tagada sooline ja geograafiline tasakaal.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kõik Euroopa välisteenistuse 
ametissenimetamised peaksid põhinema 
saavutustel ja hõlmama võimalikult laia 
geograafilist ala. Euroopa välisteenistuse 
töötajate hulgas peaksid olema 
asjakohaselt esindatud kõigi 
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liikmesriikide kodanikud.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on rõhutada personalieeskirjade artiklis 27 ja muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 12 lõikes 1 ette nähtud kohustust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et vältida üleliigsete piirangute 
kehtestamist välisteenistuses töötavate 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate suhtes, tuleks vastu võtta 
erieeskirjad selliste töötajatega sõlmitavate 
lepingute kestuse kohta. Kõnealuse 
konkreetse ajutiste töötajate kategooria 
suhtes kehtivaid eeskirju, mis käsitlevad
lähetamistingimusi, puhkuse võtmist 
isiklikel põhjustel ja kõrgeimat võimalikku 
pensioniiga, tuleks ühtlustada ametnike 
suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

(10) Selleks et vältida üleliigsete piirangute 
kehtestamist välisteenistuses töötavate 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate suhtes, tuleks vastu võtta 
erieeskirjad selliste töötajatega sõlmitavate 
lepingute kestuse kohta. Kõnealuse 
konkreetse ajutiste töötajate kategooria 
suhtes kehtivad eeskirjad, mis käsitlevad 
kõrgeimat võimalikku pensioniiga, tuleks 
ühtlustada ametnike suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Raske on mõista, kuidas saab liidu ametnike lähetamist käsitlevaid sätteid kohaldada ajutiste 
töötajate suhtes, kes aluslepingute kohaselt juba on lähetatud. Oleks raske kohaldada puhkuse 
võtmist isiklikel põhjustel käsitlevaid sätteid töötajate puhul, kes võidakse Euroopa 
välisteenistusse tööle võtta vähem kui neljaks aastaks. Tuleks kohaldada ajutisi töötajaid 
käsitlevaid kehtivaid eeskirju (muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 17).
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa välisteenistus võib 
kasutada piiratud arvul kõrge 
spetsialiseeritusega lähetatud riiklikke 
eksperte, kes on lähetatud täitma 
eriülesandeid, eelkõige sõjaväelisi 
ülesandeid, üksikasjaliku ametijuhendi 
põhjal, kes tegutsevad kõrge esindaja 
alluvuses ja kelle lähetust ei tohiks võtta 
arvesse liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest ajutiste töötajate 
töölevõtmisel.

Or. en

Selgitus

On oluline selgitada Euroopa välisteenistusse lähetatud riiklike ekspertide staatust 
personaliküsimusi käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada komisjoni ja 
välisteenistuse töötajate ühtlane esindatus 
delegatsioonides, tuleks sätestada, et 
komisjoni personalikomitee esindab ka 
välisteenistuse töötajaid, kellele antakse 
õigus hääletada ja kandideerida 
personalikomitee valimistel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on õiguslikult vastuolus personalieeskirjade artikliga 9 ja muude teenistujate 
teenistustingimuste artikliga 7. Selleks et nõuetekohaselt austada töötajate ühinemisõigust, 



PE443.026v02-00 12/24 PR\822342ET.doc

ET

mis on tagatud personalieeskirjade artikliga 24b ja muude teenistujate teenistustingimuste 
artikliga 11, peaks Euroopa välisteenistusel olema oma personalikomitee.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Alates 2004. aastast saadud 
kogemuste põhjal võib nentida, et praegu 
kehtiv piirang seoses personalieeskirjade 
X lisa kohaldamisega lepinguliste 
töötajate suhtes ei ole õigustatud. 
Eelkõige tähendab see, et lepingulised 
töötajad peaksid saama täiel määral 
osaleda X lisa artiklitega 2 ja 3 ette 
nähtud liikuvusmenetluses. Selleks on 
oluline sätestada, et delegatsioonides 
töötavaid lepingulisi töötajaid, kelle 
suhtes kohaldatakse teenistustingimuste 
artiklit 3a, võib ajutiselt määrata tööle 
institutsiooni asukohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui lepingulised töötajad määratakse tööle Euroopa välisteenistuse asukohta, kuigi nad on 
spetsiaalselt võetud tööle töötamiseks delegatsioonides, on see vastuolus lojaalsuse ja 
usaldusväärse juhtimise põhimõtetega. Sellega laiendatakse võimalust võtta tööle lepingulisi 
töötajaid, mis ei sobi kokku Euroopa Liidu avaliku teenistuse sõltumatusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 

2. Delegatsioonide juhtide puhul 
rakendatakse nende ametisse nimetamisega 
seotud volitusi siiski vaid komisjoni poolt 
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talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel. Käesolevat lõiku kohaldatakse 
mutatis mutandis teenistuse huvides 
üleviimise suhtes.

talle aluslepingutega antud pädevuse piires 
heaks kiidetud kandidaatide nimekirja 
alusel, kasutades saavutustel põhinevat 
põhjalikku valikumenetlust ning võttes 
arvesse soolist ja geograafilist tasakaalu. 
Käesolevat lõiku kohaldatakse mutatis 
mutandis delegatsioonide juhtide
teenistuse huvides üleviimise suhtes.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse menetlust ja seda, et teist lauset ei kohaldata kõigi teenistuse huvides üleviimiste 
suhtes, vaid ainult delegatsioonide juhtide üleviimise suhtes.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel
ning olenemata artiklitest 4 ja 29, võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
viia nõukogusse või komisjoni.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel,
olenemata artiklitest 4 ja 29 ning ühe aasta 
jooksul pärast Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr XXXX/2010 
(millega muudetakse Euroopa ühenduste 
ametnike personalieeskirju ja Euroopa 
ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimusi) jõustumist võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused nõuetekohaselt 
põhjendatud otsuse põhjal erandjuhtudel 
ja ühisel kokkuleppel ning ainult teenistuse 
huvides viia nõukogu või komisjoni 
ametniku pärast tema eelnevat 
ärakuulamist üle välisteenistusse ilma 
töötajatele eelnevalt vabast ametikohast 
teatamata. Samadel tingimustel võib 
välisteenistuse töötaja üle viia nõukogusse 
või komisjoni.

Or. en
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Selgitus

Erand on vajalik ainult algusetapil ja peaks seetõttu olema piiratud kestusega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus välisteenistuse vaba ametikoha 
täitmisel võrdselt ja ilma eelisõigusi 
andmata arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi. 

1. Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks artikli 97 
kohaldamist, võtab ametisse nimetav 
asutus välisteenistuse vaba ametikoha 
täitmisel võrdselt ja ilma eelisõigusi 
andmata arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi. Vastavalt 
personalieeskirjade artiklile 27 ja muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 12 
lõike 1 esimesele lõigule püütakse 
töölevõtmisel tagada institutsioonile 
selliste ametnike ja ajutiste töötajate 
teenused, kes vastavad võimekuse, 
tõhususe ja lojaalsuse kõrgeimale 
standardile ning kes võetakse tööle 
liikmesriikide kodanike hulgast 
võimalikult laialt geograafiliselt alalt. See 
kohustus kehtib välisteenistuse kui terviku 
ja selle personali eri osade, sealhulgas 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artikli 2 punktis e osutatud ajutiste 
töötajate kohta.

Or. en

Selgitus

Geograafilist tasakaalu tuleb järgida kogu välisteenistuses. Eelkõige ei tohiks olla võimalik 
parandada geograafilist tasakaalustamatust personali ühes osas geograafilise 
tasakaalustamatusega personali teises osas.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. juulist 2013 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka muude institutsioonide ametnike 
taotlusi.

Alates liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendi 
määratud kuupäevast, aga hiljemalt alates 
1. jaanuarist 2012 võtab ametisse nimetav 
asutus võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse ka muude institutsioonide ametnike 
taotlusi.

Or. en

Selgitus

Üks aasta näib olevat piisav selle tagamiseks, et liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest 
pärit isikud on välisteenistuses asjakohaselt esindatud.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Personalieeskirjade III jaotise 1. 
peatükki, sealhulgas eriti artikli 28 punkti 
f kohaldatakse analoogia põhjal nende 
ajutiste töötajate töölevõtmisel, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e. 
Liikmesriikide diplomaatilistest 
teenistustest pärit kandidaadid esitavad 
kirjaliku kinnituse selle kohta, et juhul, 
kui nende taotlus on edukas, on 
diplomaatiline teenistus lähetamisega 



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

ET

nõus.
Liikmesriikide, komisjoni, nõukogu 
peasekretariaadi ja Euroopa Parlamendi 
esindajatest koosnev ametissenimetamise 
nõuandekomitee annab liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
ning Euroopa Komisjoni asepresidendile 
nõu Euroopa välisteenistusse töölevõtmise 
küsimustes. Ametissenimetamise 
nõuandekomitee jälgib Euroopa 
välisteenistuse kõikide tasandite 
valikumenetlusi ja Euroopa 
välisteenistuse ametikohtade täitmise 
arengut, eriti seoses soolise ja 
geograafilise tasakaaluga.

Or. en

Selgitus

Euroopa välisteenistusse töölevõtmisel tuleks kohaldada läbipaistvat ja objektiivset menetlust, 
kasutades asjakohaselt muudetud kehtivaid tavasid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina artikli 9 lõike 1 punkti a 
esimesest taandest, esindab komisjoni 
personalikomitee ka välisteenistuse 
ametnikke ja muid teenistujaid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säte on õiguslikult vastuolus personalieeskirjade artikliga 9 ja muude teenistujate 
teenistustingimuste artikliga 7. Selleks et nõuetekohaselt austada töötajate ühinemisõigust, 
mis on tagatud personalieeskirjade artikliga 24b ja muude teenistujate teenistustingimuste 
artikliga 11, peaks Euroopa välisteenistusel olema oma personalikomitee.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3a lõikesse 1 lisatakse teine lõik 
järgmiselt:
„Euroopa Liidu delegatsioonidesse täis-
või osaajalise tööajaga tööle võetud 
töötajaid võib määrata 
personalieeskirjade X lisa artiklites 2 ja 3 
sätestatud liikuvusmenetluse raames 
ajutiselt tööle institutsiooni asukohta.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui lepingulised töötajad määratakse tööle Euroopa välisteenistuse asukohta, kuigi nad on 
spetsiaalselt võetud tööle töötamiseks delegatsioonides, on see vastuolus lojaalsuse ja 
usaldusväärse juhtimise põhimõtetega. Sellega laiendatakse võimalust võtta tööle lepingulisi 
töötajaid, mis ei sobi kokku Euroopa Liidu avaliku teenistuse sõltumatusega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 3b teine lõik asendatakse 
järgmiselt:
„Välja arvatud artikli 3a lõike 1 teises 
lõigus osutatud juhtudel, ei saa 
abiülesandeid sooritavaid lepingulisi 
töötajaid artikli 3a kohaldamisel 
kasutada.”

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kui lepingulised töötajad määratakse tööle Euroopa välisteenistuse asukohta, kuigi nad on 
spetsiaalselt võetud tööle töötamiseks delegatsioonides, on see vastuolus lojaalsuse ja 
usaldusväärse juhtimise põhimõtetega. Sellega laiendatakse võimalust võtta tööle lepingulisi 
töötajaid, mis ei sobi kokku Euroopa Liidu avaliku teenistuse sõltumatusega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajad, kes on välja valitud 
personalieeskirjade artikli 98 lõikes 1
sätestatud menetluse raames ja kelle on 
lähetanud asjaomaste liikmesriikide 
diplomaatilised teenistused, võetakse 
artikli 2 punkti e alusel tööle ajutiste 
töötajatena.

1. Liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajad, kes on välja valitud 
personalieeskirjade artikli 98 lõigetes 1 ja 
1 a sätestatud menetluse raames ja kelle on 
lähetanud asjaomaste liikmesriikide 
diplomaatilised teenistused, võetakse 
artikli 2 punkti e alusel tööle ajutiste 
töötajatena.

Or. en

Selgitus

Euroopa välisteenistusse töölevõtmisel tuleks kohaldada läbipaistvat ja objektiivset menetlust, 
kasutades asjakohaselt muudetud kehtivaid tavasid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 
lepingut võib pikendada mitu korda ja iga 
kord maksimaalselt nelja aasta võrra.
Lepingu pikendamine kiidetakse heaks 
tingimusel, et liikmesriigi diplomaatiline 

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 
lepingut võib pikendada mitu korda ja iga 
kord maksimaalselt nelja aasta võrra.
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teenistus pikendab sama ajavahemiku 
võrra töötaja lähetust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut tuleks vaadelda koostoimes esitatud nõukogu otsuse (millega 
määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) artikliga 6. Lepingu 
pikendamine muude teenistujate teenistustingimuste artikli 50b lõikes 2 sätestatud piirides ei 
tohiks sõltuda ametniku päritoluliikmesriigi otsusest, kuna see kahjustaks Euroopa 
välisteenistuse töötajate sõltumatust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50b – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad liitu 
personalieeskirjade artikli 22 kohase 
vastutuse jõustamisel nende ajutiste 
töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e.

Or. en

Selgitus

On oluline, et liikmesriigid teeksid välisteenistuse ajutiste töötajate vastutuse jõustamisel 
koostööd, kuna ajaks, kui need isikud kahju, sealhulgas liidule tekitatud rahalise kahju eest 
vastutusele võetakse, võivad nad juba olla naasnud oma liikmesriigi diplomaatilisse 
teenistusse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Personalieeskirjade artikleid 37, 38 ja 
39 kohaldatakse analoogia põhjal. 

välja jäetud
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Lähetus ei saa kesta lepingu kestusest 
kauem.

Or. en

Selgitus

Raske on mõista, kuidas saab liidu ametnike lähetamist käsitlevaid sätteid kohaldada ajutiste 
töötajate suhtes, kes aluslepingute kohaselt juba on lähetatud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
10. peatükk – artikkel 50c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Personalieeskirjade artiklit 40 
kohaldatakse analoogia põhjal. Puhkus, 
mis on võetud isiklikel põhjustel, ei saa 
kesta lepingu kestusest kauem. Muude 
teenistujate teenistustingimuste artiklit 17 
ei kohaldata.

2. Puhkus, mis on võetud isiklikel 
põhjustel, ei saa kesta lepingu kestusest 
kauem. Käesolevate teenistustingimuste
artiklit 17 ei kohaldata.

Or. en

Selgitus

Oleks raske kohaldada puhkuse võtmist isiklikel põhjustel käsitlevaid sätteid töötajate puhul, 
kes võidakse Euroopa välisteenistusse tööle võtta vähem kui neljaks aastaks. Tuleks 
kohaldada ajutiste töötajate palgata puhkust käsitlevaid kehtivaid eeskirju, mis on sätestatud 
muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 17.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 11
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 80 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Artiklisse 80 lisatakse lõige 5 
järgmiselt:

välja jäetud
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'5. „Personalieeskirjade artikleid 95, 96 ja 
99 kohaldatakse analoogia põhjal.”

Or. en

Selgitus

Lepinguliste töötajate töölevõtmise võimaluse laiendamine ei sobi kokku Euroopa Liidu 
avaliku teenistuse sõltumatusega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 12
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Artikkel 118 asendatakse järgmiselt:
„Artikkel 118

Personalieeskirjade X lisa kohaldatakse 
analoogia põhjal kolmandas riigis 
teenistuses olevate lepinguliste töötajate 
suhtes. Kõnealuse lisa artiklit 21 
kohaldatakse siiski ainult juhul, kui 
leping sõlmitakse vähemalt üheks 
aastaks.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lepinguliste töötajate kohta kehtivate eeskirjade laiendamine ei sobi kokku Euroopa Liidu 
avaliku teenistuse sõltumatusega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 13
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 121

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegevuskoha lepinguga ei ole ette Kui tegevuskoha lepinguga ei ole ette 
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nähtud teisiti, vastutab institutsioon 
tööandja sotsiaalkindlustusmaksete eest 
vastavalt selles kohas kehtivatele 
eeskirjadele, kus kohalik teenistuja oma 
kohustusi täidab. Selliste riikide jaoks, kus 
sotsiaalkindlustusskeem puudub või on 
ebapiisav, võib institutsioon luua
sõltumatu või täiendava 
sotsiaalkindlustusskeemi.

nähtud teisiti, vastutab institutsioon 
tööandja sotsiaalkindlustusmaksete eest 
vastavalt selles kohas kehtivatele 
eeskirjadele, kus kohalik teenistuja oma 
kohustusi täidab. Selliste riikide jaoks, kus 
sotsiaalkindlustusskeem puudub või on 
ebapiisav, loob institutsioon sõltumatu või 
täiendava sotsiaalkindlustusskeemi.

Or. en

Selgitus

Kui on kindlaks tehtud, et teatud kolmandas riigis sotsiaalkindlustusskeem puudub või on 
ebapiisav, ei tohiks institutsioonil olla õigust otsustada selle üle, kas luua kohalike töötajate 
jaoks sõltumatu või täiendav sotsiaalkindlustusskeem. Igasugune muu lähenemisviis 
tähendaks, et tunnistatakse küll, et sotsiaalkindlustusskeem puudub või on ebapiisav, kuid 
tööandja ei võta asjakohaseid meetmeid probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada Euroopa 
välisteenistuses sooline tasakaal, võib 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident samaväärse 
kvalifikatsiooniga kandidaatide korral 
tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelistada Euroopa välisteenistuses vähem 
esindatud soost kandidaate.

Or. en

Selgitus

Sooline tasakaal Euroopa välisteenistuses on Euroopa Parlamendi jaoks prioriteet ja 
Euroopa välisteenistuse loomine on ainulaadne võimalus selle küsimusega tegeleda. See 
poliitika peaks laienema ka delegatsioonide juhtide ametikohtadele.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajate 
asjakohane esindatus välisteenistuses, võib 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident otsustada, et erandina 
personalieeskirjade artikli 98 lõikest 1 
peaks kuni 30. juunini 2013 olema 
võimalik samaväärse kvalifikatsiooniga 
kandidaatide korral täita välisteenistuse 
teatavad tegevusüksuse AD ametikohad 
eelisjärjekorras liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatega.

3. Selleks et tagada liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajate 
asjakohane esindatus välisteenistuses, võib 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident otsustada, et erandina 
personalieeskirjade artikli 98 lõikest 1 
peaks olema võimalik samaväärse 
kvalifikatsiooniga kandidaatide korral täita 
välisteenistuse teatavad tegevusüksuse AD 
ametikohad eelisjärjekorras liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatega. 
Erandit võib kasutada kuni 31. 
detsembrini 2011 või kuni liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajad 
moodustavad esmakordselt ühe 
kolmandiku välisteenistuse AD 
ametikohtadel töötajatest – sõltuvalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

Or. en

Selgitus

Üks aasta näib olevat piisav selle tagamiseks, et liikmesriikide diplomaatilised teenistused on 
välisteenistuses asjakohaselt esindatud. Erand peaks lõppema veelgi varem, kui eesmärk 
saavutatakse enne 31. detsembrit 2011.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ning Euroopa Komisjoni 
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asepresident Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile määruse 
rakendamise kohta aruande, milles 
pööratakse erilist tähelepanu Euroopa 
välisteenistuse personali soolisele ja 
geograafilisele tasakaalule.

Or. en

Selgitus
Läbivaatamisklausel suurendaks Euroopa välisteenistuse personalipoliitika läbipaistvust ning 
pakuks võimalust hinnata teenistuse soolist ja geograafilist tasakaalu.


