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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen 
ehtojen muuttamisesta
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0309),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 336 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0146/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta (08029/10),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan mukaan unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto 

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan mukaan unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto 
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(EUH). Tämän hallinnon on määrä toimia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen kanssa ja koostua
neuvoston pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

(EUH). Tämän hallinnon on määrä toimia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen kanssa ja koostua 
neuvoston pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Sen on 
määrä olla osa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 
artiklassa tarkoitettua avointa, tehokasta 
ja riippumatonta eurooppalaista 
hallintoa.

Or. en

Perustelu

Korostetaan EUH:n luonnetta osana riippumatonta Euroopan yhteisöjen hallintoa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kaikilla Euroopan 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön jäsenillä, 
joihin sovelletaan henkilöstösääntöjä ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja, olisi oltava samat 
oikeudet ja velvoitteet riippumatta siitä,
ovatko he Euroopan unionin virkamiehiä 
vai jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevia väliaikaisia toimihenkilöitä, ja 
heitä olisi kohdeltava tasavertaisesti, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
kelpoisuudesta tulla valituksi kaikkiin 
tehtäviin samanlaisin ehdoin. 
Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevien väliaikaisten toimihenkilöiden ja 
Euroopan unionin virkamiesten välillä ei 
saisi tehdä eroa määrättäessä heitä 
tehtäviin kaikilla EUH:n toiminnan ja 
politiikan aloilla.

Or. en
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Perustelu

Tasavertaiset oikeudet ja velvoitteet ovat erittäin tärkeitä EUH:n johdonmukaisuuden ja 
riippumattomuuden varmistamisessa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta erityistilanteet voitaisiin ottaa 
joustavasti huomioon (esimerkiksi 
kiireellinen virantäyttötarve tai 
tukitehtävien tulevat siirrot neuvostosta 
tai komissiosta EUH:hon), olisi 
poikkeustapauksissa voitava toteuttaa 
siirtoja neuvostosta tai komissiosta 
EUH:hon yksikön edun vuoksi, eli 
julkaisematta ilmoitusta avoimesta 
virasta. Samoin olisi voitava yksikön edun 
vuoksi siirtää virkamiehiä EUH:sta 
neuvostoon tai komissioon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös olisi poistettava, koska sillä ei edistetä avoimuutta ja se merkitsisi 
rajoittamatonta poikkeusta henkilöstösääntöjen III osaston ensimmäisessä luvussa 
tarkoitettuihin palvelukseen ottoa koskeviin menettelyihin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin. 
Viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013
tätä olisi sovellettava myös muiden 

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin. 
Viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012
tätä olisi sovellettava myös muiden 
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toimielimien virkamiehiin. Jotta 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
tulevan henkilöstön asianmukainen edustus 
EUH:ssa voitaisiin taata, ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan olisi 
kuitenkin voitava päättää, että 30 päivään 
kesäkuuta 2013 asti voidaan olennaisilta 
osin yhtä pätevistä hakijoista asettaa 
tehtäväryhmän AD virkoihin etusijalle 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta 
tulevat hakijat.

toimielimien virkamiehiin. Jotta 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevan henkilöstön asianmukainen edustus 
EUH:ssa voitaisiin taata, ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan olisi 
kuitenkin voitava päättää, että 31 päivään 
joulukuuta 2011 asti tai kunnes 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevan henkilöstön osuus on yksi 
kolmasosa EUH:n AD-tason 
henkilöstöstä sen mukaan, kumpi 
päivämääristä on aikaisempi, voidaan 
olennaisilta osin yhtä pätevistä hakijoista 
asettaa tehtäväryhmän AD virkoihin 
etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevat hakijat.

Or. en

Perustelu

Yksi vuosi riittää oletettavasti sen varmistamiseen, että jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevat henkilöt ovat asianmukaisesti edustettuina EUH:ssa. Lisäksi tämän poikkeuksen 
soveltaminen olisi lopetettava, jos sen tavoite on saavutettu 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Asianmukaisen tasapainon 
varmistamiseksi EUH:n eri 
henkilöstöryhmien välillä ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen 
mukaisesti, jäsenvaltioista tulevan 
henkilöstön olisi muodostettava vähintään 
yksi kolmasosa ja unionin virkamiesten 
vähintään 60 prosenttia Euroopan 
ulkosuhdehallinnon AD-tason koko 
henkilöstöstä sitten, kun Euroopan 
ulkosuhdehallinto on täysin 
toimintakykyinen.
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Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen
väliaikaisina toimihenkilöinä ja asetettava 
heidät näin samaan asemaan kuin 
virkamiehet. Täytäntöönpanosäännöksissä, 
jotka EUH:n on määrä antaa, olisi 
varmistettava väliaikaisille toimihenkilöille 
virkamiesten uranäkymiä vastaavat 
uranäkymät.

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen
puolueetonta ja avointa menettelyä 
noudattaen väliaikaisiksi toimihenkilöiksi 
ja asetettava heidät näin samaan asemaan 
kuin virkamiehet.
Täytäntöönpanosäännöksissä, jotka EUH:n 
on määrä antaa, olisi varmistettava 
väliaikaisille toimihenkilöille virkamiesten 
uranäkymiä vastaavat uranäkymät
EUH:ssa.

Or. en

Perustelu

Näin menetellään muun väliaikaisen henkilöstön palvelukseen ottamisessa. Ei ole mitään 
syytä luopua siitä periaatteesta, että palvelukseen ottamisen on perustuttava 
henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaiseen puolueettomaan ja avoimeen menettelyyn, ainoastaan 
siksi, että väliaikaiset toimihenkilöt tulevat jäsenvaltioiden ulkoasianhallinnoista. Tällainen 
menettely on tärkeä myös tasapainoisen sukupuolisen ja maantieteellisen jakauman 
varmistamisen kannalta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kaikkien Euroopan 
ulkosuhdehallinnon nimitysten olisi 
perustuttava ansioihin, ja niiden olisi 
oltava maantieteellisesti mahdollisimman 
laajapohjaisia. Ulkosuhdehallinnon 
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henkilöstössä olisi oltava kaikkien 
jäsenvaltioiden kansalaisten 
tarkoituksenmukainen edustus.

Or. en

Perustelu

Näin korostetaan henkilöstösääntöjen 27 artiklassa ja Euroopan yhteisöjen muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
velvoitetta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevan henkilöstön 
työskentelyä EUH:ssa ei tarvitsisi 
tarpeettomasti rajoittaa, olisi vahvistettava 
sopimusten pituutta koskevat säännöt.
Muiden tehtävien tilapäistä hoitamista, 
virkavapautta ja enimmäiseläkeikää 
koskevat säännöt olisi tämän väliaikaisen 
henkilöstön erityisryhmän osalta saatettava 
vastaamaan virkamiehiin sovellettavia 
sääntöjä.

(10) Jotta jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevan henkilöstön 
työskentelyä EUH:ssa ei tarvitsisi 
tarpeettomasti rajoittaa, olisi vahvistettava 
sopimusten pituutta koskevat säännöt.
Enimmäiseläkeikää koskevat säännöt olisi 
tämän väliaikaisen henkilöstön 
erityisryhmän osalta saatettava vastaamaan 
virkamiehiin sovellettavia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

On vaikea ymmärtää, miten unionin virkamiesten tilapäistä siirtoa muihin tehtäviin koskevia 
säännöksiä voitaisiin soveltaa väliaikaiseen henkilöstöön, joka perussopimusten mukaisesti 
on jo tilapäisessä työsuhteessa. Virkavapautta henkilökohtaisista syistä koskevien säännösten 
soveltaminen olisi vaikeaa sellaisen henkilöstöön, joka voitaisiin ottaa EUH:n palvelukseen 
4 vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Tässä kohden olisi sovellettava nykyisiä tilapäistä henkilöstöä 
koskevia sääntöjä (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen 
ehtojen 17 artikla).
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan ulkosuhdehallinto voi 
käyttää rajallisen määrän erittäin 
korkean asiantuntemuksen omaavia 
lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita, 
jotka lähetetään tiettyjen tehtävien, 
erityisesti sotilastehtävien, suorittamista 
varten yksityiskohtaisen 
tehtävänkuvauksen perusteella. Nämä 
asiantuntijat toimisivat korkean edustajan 
alaisuudessa eikä heidän tilapäistä
siirtoaan muihin tehtäviin saisi ottaa 
huomioon jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevien 
väliaikaisten toimihenkilöiden 
palvelukseen ottamista koskevissa 
menettelyissä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selkeyttää EUH:oon lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden asema 
henkilöstöasioita koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta edustustoissa voidaan 
varmistaa komission ja EUH:n 
henkilöstön yhtenäinen 
henkilöstöedustus, olisi säädettävä, että 
komission henkilöstökomitea edustaa 
myös EUH:n henkilöstöä, jolla on oikeus 
äänestää ja asettua ehdolle 
henkilöstökomitean vaaleissa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Edellä oleva on oikeudellisesti vastoin henkilöstösääntöjen 9 artiklaa ja Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 7 artiklaa. Jotta voidaan 
asianmukaisesti noudattaa henkilöstösääntöjen 24 b artiklassa Euroopan yhteisöjen muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 artiklassa taattua henkilöstön 
yhdistymisvapautta, EUH:lla olisi oltava oma henkilöstökomiteansa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vuoden 2004 jälkeen saatujen 
kokemusten perusteella ei näytä olevan 
perusteita pitää voimassa rajoitusta, jonka 
mukaan henkilöstösääntöjen liitettä X ei 
sovelleta sopimussuhteiseen henkilöstöön. 
Tämä tarkoittaa, että sopimussuhteisen 
henkilöstön olisi oltava täysimääräisesti 
mukana liitteessä X olevien 2 ja 3 artiklan 
mukaisessa siirtomenettelyssä. Tätä 
varten on tarpeen säätää, että 
edustustoissa työskenteleviä 
sopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvia, 
joihin sovelletaan palvelussuhteen ehtojen 
3 a artiklaa, voidaan väliaikaisesti 
osoittaa toimielimen toimipaikkaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden siirtäminen EUH:n toimipaikkaan, kuin heidät on 
nimenomaan palkattu työskentelemään edustoissa, on vastoin lojaalisuuden ja moitteettoman 
hallinnon periaatteita. Tämä merkitsisi sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien 
mahdollisuuksien lisäämistä, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan 
riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edustustojen päällikköjen osalta
nimityksiä koskevaa toimivaltaa on 
kuitenkin käytettävä ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa. Tätä säännöstä 
sovelletaan yksikön edun vuoksi tehtäviin 
siirtoihin soveltuvin osin.

2. Edustustojen päällikköjen nimityksiä 
koskevaa toimivaltaa on kuitenkin 
käytettävä noudattaen perusteellista 
valintamenettelyä, joka pohjautuu 
ansioihin ja jossa otetaan huomioon 
tasapainoinen maantieteellinen ja 
sukupuolijakauma, ja ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa. Tätä säännöstä 
sovelletaan yksikön edun vuoksi tehtäviin
edustustojen päälliköiden siirtoihin 
soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Menettelyä koskeva selvennys ja toinen virke eivät koske kaikkia yksikön edun vuoksi tehtäviä 
siirtoja vaan ainoastaan yksikön edun vuoksi tehtäviä edustustojen päälliköiden siirtoja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 97 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 29 
artiklassa säädetään, kyseisten toimielinten 
nimittävät viranomaiset voivat 
poikkeustapauksissa yhteisellä 
sopimuksella ja pelkästään yksikön edun 
vuoksi siirtää virkamiehen häntä kuultuaan 
neuvostosta tai komissiosta EUH:hon 

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 29 
artiklassa säädetään, kyseisten toimielinten 
nimittävät viranomaiset voivat yhden 
vuoden kuluessa Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien 
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ilmoittamatta henkilöstölle avoimesta 
virasta. EUH:n virkamies voidaan siirtää 
neuvostoon tai komission samoin 
edellytyksin.

palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2010 voimaantulosta 
asianmukaisesti perustellun päätöksen 
mukaisesti ja poikkeustapauksissa 
yhteisellä sopimuksella ja pelkästään 
yksikön edun vuoksi siirtää virkamiehen 
häntä kuultuaan neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon ilmoittamatta 
henkilöstölle avoimesta virasta. EUH:n 
virkamies voidaan siirtää neuvostoon tai 
komission samoin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus on välttämätön ainoastaan alkuvaiheessa; siksi sille olisi asetettava 
aikarajoitus.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 
kohdan a alakohtaa sovellettaessa 
nimittävän viranomaisen on EUH:n avointa 
virkaa täytettäessä käsiteltävä neuvoston, 
komission ja EUH:n virkamiesten, muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e 
kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden ja jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnon henkilöstön 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista. 

1. Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 
kohdan a alakohtaa sovellettaessa 
nimittävän viranomaisen on EUH:n avointa 
virkaa täytettäessä käsiteltävä neuvoston, 
komission ja EUH:n virkamiesten, muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e 
kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden ja jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen henkilöstön 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista. 
Näiden henkilöstösääntöjen 27 artiklan ja 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan 
palvelukseen otettaessa on tarkoitus 
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varmistaa, että toimielin saa 
palvelukseensa mahdollisimman päteviä, 
tehokkaita ja ehdottoman luotettavia 
virkamiehiä, joiden palvelukseen 
ottaminen tapahtuu jäsenvaltioiden 
kansalaisten joukosta maantieteellisesti 
mahdollisimman laajalta alueelta. Tämä 
velvoite koskee myös koko EUH:a ja sen 
eri henkilöstöryhmiä, mukaan lukien 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e 
kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia 
toimihenkilöitä. 

Or. en

Perustelu

Maantieteellinen tasapaino on otettava huomioon kaikilla Euroopan ulkosuhdehallinnon 
tasoilla. Erityisesti ei pitäisi sallia, että yhden henkilöstöryhmän maantieteellisen jakauman 
epätasapaino korjataan käänteisellä maantieteellisellä epätasapainolla toisessa 
henkilöstöryhmässä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä.

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan 
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä.

Or. en
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Perustelu

Yksi vuosi riittää oletettavasti sen varmistamiseen, että jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevat henkilöt ovat asianmukaisesti edustettuina EUH:ssa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 99 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilöstösääntöjen III osaston 1 
lukua, erityisesti 28 artiklan f kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e 
kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden palvelukseen 
ottamiseen. Jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen ehdokkaiden on 
toimitettava asianomaisen 
ulkoasiainhallinnon kirjallinen vahvistus 
siitä, että ne suostuvat lähettämään 
heidät, mikäli heidät valitaan.
Jäsenvaltioiden, komission, neuvoston 
pääsihteeristön ja Euroopan parlamentin 
edustajista koostuva neuvoa-antava 
nimityskomitea neuvoo unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa ja komission 
varapuheenjohtajaa EUH:n palvelukseen 
ottamista koskevissa asioissa. Neuvoa-
antava nimityskomitea valvoo 
valintamenettelyjä kaikilla Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tasoilla ja 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön 
muutoksia erityisesti tasapainoisen 
maantieteellisen ja sukupuolijakauman 
kannalta.

Or. en
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Perustelu

Olisi käytettävä avointa ja puolueetonta menettelyä EUH:n palvelukseen ottamisessa sekä 
turvauduttava olemassa oleviin käytäntöihin ja muutettava niitä tarvittaessa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ensimmäisestä luetelmakohdasta poiketen 
komission henkilöstökomitea edustaa 
myös EUH:n virkamiehiä ja muuta 
henkilöstöä."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä oleva on oikeudellisesti vastoin henkilöstösääntöjen 9 artiklaa ja Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 7 artiklaa. Jotta voidaan 
asianmukaisesti noudattaa henkilöstösääntöjen 24 b artiklassa ja Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 artiklassa taattua henkilöstön 
yhdistymisvapautta, EUH:lla olisi oltava oma henkilöstökomiteansa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
3 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lisätään 3 a artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Toimihenkilö, joka on palkattu osa- tai 
kokopäivätoimisesti hoitamaan tehtäviä 
unionin edustustossa, voidaan 
väliaikaisesti siirtää toimielimen 
toimipaikkaan liitteessä X olevien 2 ja 3 

Poistetaan.
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artiklan mukaisessa siirtomenettelyssä".

Or. en

Perustelu

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden siirtäminen EUH:n toimipaikkaan, kuin heidät on 
nimenomaan palkattu työskentelemään edustoissa, on vastoin lojaalisuuden ja moitteettoman 
hallinnon periaatteita. Tämä merkitsisi sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien 
mahdollisuuksien lisäämistä, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan 
riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
3 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 3 b artiklan toinen kohta 
seuraavasti:
"Sovellettaessa 3 a artiklaa 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkkaaminen avustaviin tehtäviin ei ole 
mahdollista muutoin kuin 3 a artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden siirtäminen EUH:n toimipaikkaan, kuin heidät on 
nimenomaan palkattu työskentelemään edustoissa, on vastoin lojaalisuuden ja moitteettoman 
hallinnon periaatteita. Tämä merkitsisi sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien 
mahdollisuuksien lisäämistä, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan 
riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
10 luku – 50 b artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon
lähettämät työntekijät, jotka on valittu 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, palkataan 
2 artiklan e kohdassa tarkoitetuiksi 
väliaikaisiksi toimihenkilöiksi.

1. Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen 
lähettämät työntekijät, jotka on valittu 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 ja 1 a
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, 
palkataan 2 artiklan e kohdassa 
tarkoitetuiksi väliaikaisiksi 
toimihenkilöiksi.

Or. en

Perustelu

Olisi käytettävä avointa ja puolueetonta menettelyä EUH:n palvelukseen ottamisessa sekä 
turvauduttava olemassa oleviin käytäntöihin ja muutettava niitä tarvittaessa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
10 luku – 50 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimus voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Sopimus uusitaan 
edellyttäen, että tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion ulkoasiainhallinnosta 
jatketaan yhtä pitkäksi ajaksi kuin 
sopimus uusitaan.

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimus voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 6 artiklan pohjalta. Sopimuksen uusimisen 
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
50 b artiklan 2 kohdassa asetetuissa rajoissa ei saisi riippua virkamiehen kotijäsenvaltion 
päätöksestä, koska se kyseenalaistaisi EUH:n henkilöstön riippumattomuuden.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
10 luku – 50 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava unionia 
sen valvomisessa, että näiden 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e 
kohdassa tarkoitetut väliaikaiset 
toimihenkilöt noudattavat kaikkia 
henkilöstösääntöjen 22 artiklasta johtuvia 
velvoitteita. 

Or. en

Perustelu

EUH:n väliaikaisten toimihenkilöiden korvausvelvollisuuden noudattamista koskeva 
jäsenvaltioiden yhteistyö on tärkeää, koska kyseiset henkilöt ovat jo voineet palata kansallisen 
ulkoasiainhallintonsa palvelukseen, kun päätös siitä, että he ovat velvollisia korvaamaan 
aiheuttamansa vahingot, myös unionin kärsimät taloudelliset vahingot, tehdään.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
10 luku – 50 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstösääntöjen 37, 38 ja 39 
artiklaa sovelletaan soveltuvin osin." 
Tilapäinen siirto muihin tehtäviin ei voi 
jatkua pidempään kuin sopimus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vaikea ymmärtää, miten unionin virkamiesten tilapäistä siirtoa muihin tehtäviin koskevia 
säännöksiä voitaisiin soveltaa väliaikaiseen henkilöstöön, joka perussopimusten mukaisesti 
on jo tilapäisessä työsuhteessa.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
10 luku – 50 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilöstösääntöjen 40 artiklaa 
sovelletaan soveltuvin osin. Virkavapaus 
henkilökohtaisista syistä ei voi jatkua
pidempään kuin sopimus. Muuhun 
henkilöstöön sovellettavien
palvelussuhteen ehtojen 17 artiklaa ei 
sovelleta.

2. Virkavapaus henkilökohtaisista syistä ei 
voi jatkua pidempään kuin sopimus. 
Näiden palvelussuhteen ehtojen 17 artiklaa 
ei sovelleta.

Or. en

Perustelu

Virkavapautta henkilökohtaisista syistä koskevien säännösten soveltaminen olisi vaikeaa 
sellaisen henkilöstöön, joka voitaisiin ottaa EUH:n palvelukseen 4 vuotta lyhyemmäksi ajaksi. 
Tässä kohden olisi sovellettava nykyistä tilapäisen henkilöstön palkatonta lomaa koskevaa 
sääntöä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 11 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
80 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Lisätään 80 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:
'5. Henkilöstösääntöjen 95, 96 ja 99 
artiklaa sovelletaan soveltuvin osin."

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien mahdollisuuksien lisääminen on 
ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan riippumattomuutta koskevan säännöksen 
kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 12 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
118 artikla

Komission teksti Tarkistus

12. Korvataan 118 artikla seuraavasti:
"118 artikla

Henkilöstösääntöjen liitettä X sovelletaan 
kolmannessa maassa työskenteleviin 
sopimussuhteisiin toimihenkilöihin 
soveltuvin osin. Kyseisen liitteen 21 
artiklaa sovelletaan kuitenkin vain, jos 
työsopimuksen kesto on vähintään yksi 
vuosi."

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimussuhteiseen henkilöstöön sovellettavien sääntöjen lisääminen on ristiriidassa 
Euroopan unionin virkamieskunnan riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 13 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
121 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimielin vastaa sosiaaliturva-alan 
maksuista, jotka kuuluvat työnantajien 
maksettaviksi niiden sääntöjen perusteella, 
joita noudatetaan paikkakunnalla, jolla 
toimihenkilön on määrä hoitaa tehtävänsä, 

Toimielin vastaa sosiaaliturva-alan 
maksuista, jotka kuuluvat työnantajien 
maksettaviksi niiden sääntöjen perusteella, 
joita noudatetaan paikkakunnalla, jolla 
toimihenkilön on määrä hoitaa tehtävänsä, 
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ellei toimipaikkasopimuksessa määrätä 
toisin. Toimielin voi perustaa itsenäisen tai 
täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän niitä
maita varten, joissa ei ole paikallista 
järjestelmää tai se on riittämätön."

ellei toimipaikkasopimuksessa määrätä 
toisin. Toimielin perustaa itsenäisen tai 
täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän niitä 
maita varten, joissa ei ole paikallista 
järjestelmää tai se on riittämätön.

Or. en

Perustelu

Jos todetaan, että tietyssä kolmannessa maassa ei ole sosiaaliturvajärjestelmää tai se on 
riittämätön, toimielimen olisi perustettava itsenäinen tai täydentävä sosiaaliturvajärjestelmä 
paikalliselle henkilöstölle. Mikä tahansa muu menettely merkitsisi sosiaaliturvajärjestelmän 
puuttumisen tai sen riittämättömyyden hyväksymistä sekä tämän asiaintilan korjaamiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden laiminlyömistä työnantajan taholta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan varmistaa 
tasapainoinen sukupuolijakauma 
EUH:ssa, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja 
komission varapuheenjohtaja voi tiettyjen 
tehtäväryhmään AD kuuluvien EUH:n 
virkojen osalta asettaa olennaisilta osin 
yhtä pätevistä hakijoista etusijalle 
EUH:ssa vähemmän edustettua 
sukupuolta olevat hakijat.

Or. en

Perustelu

Tasapainoinen sukupuolijakauma EUH:ssa on Euroopan parlamentin ensisijaisia tavoitteita, 
ja EUH:n perustaminen tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden käsitellä tätä aihetta. Tätä 
politiikkaa olisi noudatettava myös edustustojen päälliköiden virkojen täyttämisessä.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voitaisiin taata, että jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tuleva henkilöstö on 
riittävästi edustettuna EUH:ssa, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja voi päättää, että 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdasta 
poiketen voidaan tiettyjen tehtäväryhmään 
AD kuuluvien EUH:n virkojen osalta 
asettaa 30 päivään kesäkuuta 2013 asti 
olennaisilta osin yhtä pätevistä hakijoista 
etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevat hakijat.

3. Jotta voitaisiin taata, että jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tuleva henkilöstö on 
riittävästi edustettuna EUH:ssa, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja voi päättää, että 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdasta 
poiketen voidaan tiettyjen tehtäväryhmään 
AD kuuluvien EUH:n virkojen osalta 
asettaa olennaisilta osin yhtä pätevistä 
hakijoista etusijalle jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevat hakijat. Tätä 
poikkeusta voidaan soveltaa 31 päivään 
joulukuuta 2011 asti tai kunnes 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevan henkilöstön osuus on yksi 
kolmasosa EUH:n AD-tason 
henkilöstöstä sen mukaan, kumpi 
päivämäärä on aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Yksi vuosi riittää oletettavasti sen varmistamiseen, että jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevat henkilöt ovat asianmukaisesti edustettuina EUH:ssa. Lisäksi tämän poikkeuksen 
soveltaminen olisi lopetettava, jos sen tavoite on saavutettu 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
ja komission varapuheenjohtajan on 
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kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta esitettävä Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
kertomus asetuksen täytäntöönpanosta, 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
EUH:n henkilöstön tasapainoiseen 
maantieteelliseen ja sukupuolijakaumaan.

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkastelulausekkeella lisättäisiin EUH:n henkilöstöpolitiikan avoimuutta ja sen 
avulla olisi mahdollista kartoittaa hallinnon sukupuolisen ja maantieteellisen jakauman 
tasapainoa.


