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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0309),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
336. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0146/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének meghatározásáról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (08029/10),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a 
Külügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, és 
a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikke értelmében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti.
Ez a szolgálat a tagállamok diplomáciai 
szolgálataival együttműködésben fog 
tevékenykedni, és a Tanács Főtitkársága, 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikke értelmében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti.
Ez a szolgálat a tagállamok diplomáciai 
szolgálataival együttműködésben fog 
tevékenykedni, és a Tanács Főtitkársága, 
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valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzetből fog állni.

valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzetből fog állni. E 
szolgálat az Unió nyitott, hatékony és 
független európai igazgatás részét képezi 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 298. cikke értelmében.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozza az EKSZ-nek a független európai közszolgálat részeként betöltött szerepét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EKSZ személyzetének a 
személyzeti szabályzat és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek hatálya alá tartozó valamennyi 
tagja – függetlenül attól, hogy az adott 
személy az Európai Unió tisztviselője vagy 
a tagállami diplomáciai szolgálatoktól 
kirendelt ideiglenes alkalmazott –
ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezik, és velük szemben egyenlő 
bánásmódot kell alkalmazni, különösen az 
egyes posztok azonos feltételek mellett 
való betölthetősége tekintetében. A 
tagállami diplomáciai szolgálatoktól 
kirendelt ideiglenes alkalmazottak és az 
uniós tisztviselők között nem szabad 
különbséget tenni az EKSZ feladatkörébe
tartozó valamennyi tevékenységi körben 
és politikai területen végzendő feladatok 
ellátására való kinevezés tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az egységes és független EKSZ biztosítása érdekében elengedhetetlen a jogok és a 
kötelezettségek egyenlősége.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
jövőben átadásra az EKSZ–hez a 
Tanácstól vagy a Bizottságtól) kivételes 
esetekben szolgálati érdekből lehetővé kell 
tenni a tisztviselők áthelyezését a 
Tanácstól vagy a Bizottságtól az EKSZ–
hez az üres álláshely előzetes 
meghirdetése nélkül. Hasonlóképp 
lehetővé kell tenni szolgálati érdekből a 
tisztviselők áthelyezését az EKSZ–től a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Indokolás
Ezt az intézkedést törölni kell, mivel átláthatatlan és a személyzeti szabályzat III. címének első 
fejezetében meghatározott felvételi eljárástól való korlátlan eltérést biztosít.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel pályázhassanak az 
EKSZ–beli álláshelyekre. Legkésőbb 2013. 
július 1-től ennek a többi intézménybeli 
jelöltekre is ki kell terjednie.

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel pályázhassanak az 
EKSZ–beli álláshelyekre. Legkésőbb 2012. 
január 1-jétől ennek a többi intézménybeli 
jelöltekre is ki kell terjednie.
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Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet
EKSZ–beli megfelelő képviselete 
érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig
dönthet arról, hogy AD álláshelyek 
esetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élvezzenek.

Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet
EKSZ-beli megfelelő képviselete 
érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2011. december 31-ig 
vagy amíg a nemzeti diplomáciai 
szolgálatokból érkező személyzet aránya el 
nem éri az EKSZ személyzetének 
egyharmadát az AD posztok esetében – a 
két időpont közül a korábbit kell 
alkalmazni –, dönthet arról, hogy AD 
álláshelyek esetében lényegileg egyező 
képesítések esetében a tagállamok nemzeti 
diplomáciai szolgálataiból származó 
jelöltek előnyt élvezzenek.

Or. en

Indokolás

Egy év elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy biztosítani lehessen a nemzeti diplomáciai 
szolgálatok megfelelő képviseletét az EKSZ-ben. Ezenkívül ezen eltérés hamarabb véget ér, 
amennyiben célját 2011. december 31. előtt eléri.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az EKSZ különböző személyzeti 
csoportjai közötti megfelelő egyensúly 
biztosítása érdekében és az Európai 
Külügyi Szolgálat szervezetének és 
működésének meghatározásáról szóló 
tanácsi határozatnak megfelelően, amint 
az EKSZ elérte teljes kapacitását, a 
tagállamokból származó személyzetnek 
legalább az EKSZ személyzete 
egyharmadát kell kitennie az AD 
kategóriában, illetve az uniós tisztviselők 
az EKSZ teljes személyzetének legalább 
60%-át adják.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
kiválasztott jelölteket, akiket a tagállamuk 
kirendelt, ideiglenes alkalmazottként kell 
foglalkoztatni, hogy a tisztviselőkkel 
azonos helyzetbe kerüljenek. Az EKSZ 
által elfogadandó végrehajtási 
rendelkezéseknek a tisztviselőkkel azonos 
karrierlehetőségeket kell biztosítaniuk az 
ideiglenes alkalmazottak számára.

(9) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
kiválasztott jelölteket, akiket a tagállamuk 
kirendelt, objektív és átlátható eljárás 
során kell felvenni és ideiglenes 
alkalmazottként kell foglalkoztatni, hogy a 
tisztviselőkkel azonos helyzetbe 
kerüljenek. Az EKSZ által elfogadandó 
végrehajtási rendelkezéseknek a 
tisztviselőkkel azonos EKSZ-beli
karrierlehetőségeket kell biztosítaniuk az 
ideiglenes alkalmazottak számára.

Or. en

Indokolás

A többi ideiglenes alkalmazott felvételére ez vonatkozik, és csupán azzal, hogy az ideiglenes 
alkalmazottak a nemzeti diplomáciai szolgálatokból érkeznek, nem indokolható a személyzeti 
szabályzat és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 
által meghatározott objektív és átlátható eljáráson alapuló felvétel elvétől való eltérés. Sőt a 
nemi és földrajzi egyensúly biztosításának szükséges volta elengedhetetlenné teszi az ilyen 
eljárást.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az EKSZ-en belüli kinevezéseknek a 
személyes érdemeken kell alapulniuk, és a 
kinevezetteknek földrajzi eloszlás 
szempontjából a lehető legszélesebb 
körből kell származniuk. Az EKSZ 
személyzetében valamennyi uniós 
tagállam állampolgárainak megfelelő 
arányban kell jelen lenniük.
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Or. en

Indokolás

A személyzeti szabályzat 27. cikkének és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (1) bekezdésének meglévő kötelezettségét
hangsúlyozandó.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó EKSZ-személyzet 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
szükségtelen korlátozások elkerülése 
érdekében külön szabályokat kell elfogadni 
a szerződések időtartama tekintetében. Az 
ideiglenes alkalmazottak ezen egyedi 
kategóriája esetében a kirendelésre, a
nyugdíjazási korhatárra és a személyes 
okokra hivatkozással igénybevett 
szabadságra vonatkozó szabályokat 
összhangba kell hozni a tisztviselőkre 
vonatkozókkal.

(10) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó EKSZ-személyzet 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
szükségtelen korlátozások elkerülése 
érdekében külön szabályokat kell elfogadni 
a szerződések időtartama tekintetében. Az 
ideiglenes alkalmazottak ezen egyedi 
kategóriája esetében a nyugdíjazási 
korhatárra vonatkozó szabályokat 
összhangba kell hozni a tisztviselőkre 
vonatkozókkal.

Or. en

Indokolás

Nehéz belátni, hogyan vonatkozhatnának az uniós tisztviselők kirendelésére vonatkozó 
előírások azokra az ideiglenes alkalmazottakra, akiket a Szerződések értelmében már eleve 
kirendeltek. A személyes okokra való hivatkozással igénybevett szabadság nehézségeket 
okozhat az EKSZ-nél legfeljebb négy évig foglalkoztatott alkalmazottak esetében. Az 
ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó jelenlegi szabályok (az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke) alkalmazandók.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az EKSZ korlátozott számban 
igénybe vehet speciálisan képzett kirendelt 
nemzeti szakértőket (SNE), akiket azzal a 
céllal rendelnek ki, hogy részletes 
munkaköri leírás alapján különleges –
elsősorban katonai jellegű – feladatokat 
lássanak el, akik felett a főképviselő 
rendelkezik, és akiknek kirendelését a 
nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó ideiglenes alkalmazottak 
felvételére vonatkozó eljárásban nem kell 
számításba venni.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlennek tűnik a kirendelt nemzeti szakértők EKSZ-beli helyzetének tisztázása a 
személyzeti ügyekről szóló szabályozásban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
és az EKSZ személyzete egységesen legyen 
képviselve a küldöttségekben, biztosítani 
kell, hogy a Bizottság Személyzeti 
Bizottsága az EKSZ személyzetét is 
képviselje, és ez utóbbiak jogosultak 
lennének szavazni, illetve jelöltként 
indulni a választásokon.

törölve

Or. en
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Indokolás

Jogi szempontból ellentmond a személyzeti szabályzat 9. cikkének és az Európai Közösségek 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 7. cikkének. Annak érdekében, hogy a 
személyzetnek a személyzeti szabályzat 24b. cikke és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. cikke által garantált egyesülési jogát 
megfelelő módon tiszteletben tartsák, az EKSZ-nek saját személyzeti bizottsággal kell 
rendelkeznie.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 2004. óta gyűjtött tapasztalatok 
fényében nincsen ok a személyzeti 
szabályzat X. mellékletében foglalt 
jelenlegi korlátozások fenntartására a 
szerződéses személyzet vonatkozásában. 
Ez különösképp azt jelenti, hogy a 
szerződéses személyzet teljes körűen részt 
vehet a X. melléklet 2. és 3. cikke szerinti 
mobilitási eljárásban. E célból biztosítani 
kell, hogy a küldöttségekbe szerződtetett 
szerződéses személyzetet, akikre az 
alkalmazási feltételek 3a. cikke 
vonatkozik, ideiglenesen be lehessen 
osztani az intézmény székhelyére.

törölve

Or. en

Indokolás

A lojalitás és az eredményes irányítás elveinek ellentmond, hogy szerződéses személyzetet 
osszanak be az EKSZ székhelyére, ahol különösen küldöttségekben kell dolgozniuk. A 
szerződéses személyzet alkalmazásának lehetőségét kiszélesíti, ami nem egyeztethető össze az 
Európai Unió közszolgálatának független voltával.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 95 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása a 
Bizottság által a Szerződések által
ráruházott hatáskörök keretein belül 
jóváhagyott jelöltlista alapján történik. Ez 
mutatis mutandis vonatkozik a szolgálati 
érdekből történő áthelyezésekre.

(2) Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása
alapos kiválasztási eljárás 
alkalmazásával, az érdemek alapján, a
nemek közötti és a földrajzi egyensúly 
figyelembevételével, a Szerződésekben 
ráruházott hatásköreinek keretein belül a 
Bizottság által jóváhagyott jelöltlista 
alapján történik. Ez mutatis mutandis 
vonatkozik a küldöttségvezetők szolgálati 
érdekből történő áthelyezésére.

Or. en

Indokolás

Az eljárásnak illetve annak tisztázása, hogy a második mondat nem vonatkozik a szolgálati 
érdekből történő összes áthelyezésre, csak a küldöttségvezetők áthelyezésére.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 97 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére az érintett intézmények kinevező 
hatósága kivételes esetekben, közös 
egyetértés alapján és kizárólag szolgálati 
érdekekből az üres álláshely előzetes 
meghirdetése nélkül helyezhet át 
tisztviselőket előzetes meghallgatásuk után 
a Tanácstól vagy a Bizottságtól az EKSZ–
hez. Az EKSZ tisztviselőinek a Tanácshoz 
vagy a Bizottsághoz történő áthelyezésére 
azonos feltételekkel kerülhet sor.

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról 
és a Közösségek egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló rendeletet 
módosító XXXX/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálybalépését követő egyéves időszakra 
az érintett intézmények kinevező hatósága 
kivételes esetekben és kellően megindokolt 
határozatot követően közös egyetértés 
alapján és kizárólag szolgálati érdekekből 
az üres álláshely előzetes meghirdetése 
nélkül helyezhet át tisztviselőket előzetes 
meghallgatásuk után a Tanácstól vagy a 
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Bizottságtól az EKSZ-hez. Az EKSZ 
tisztviselőinek a Tanácshoz vagy a 
Bizottsághoz történő áthelyezésére azonos 
feltételekkel kerülhet sor.

Or. en

Indokolás

Ez az eltérés csak a kezdeti időszakban szükséges, ezért időbeli korlátot kell megállapítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
VIIIa cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság az EKSZ–beli 
üres álláshelyek feltöltése során a Tanács, a 
Bizottság és az EKSZ tisztviselőinek 
pályázatait, továbbá azon ideiglenes 
alkalmazottak pályázatait, akikre 
vonatkozik az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontja, valamint a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataiból 
származó személyzet pályázatait ezen
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. 

(1) A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság az EKSZ–beli 
üres álláshelyek feltöltése során a Tanács, a 
Bizottság és az EKSZ tisztviselőinek 
pályázatait, továbbá azon ideiglenes 
alkalmazottak pályázatait, akikre 
vonatkozik az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontja, valamint a tagállamok 
nemzeti diplomáciai szolgálataiból 
származó személyzet pályázatait ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. A jelen 
alkalmazási feltételek 27. cikkével, 
valamint az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke 
(1) bekezdésének 1. albekezdésével 
összhangban a felvételi eljárásoknak a 
legjobb képességekkel rendelkező, 
hatékonyan dolgozó és feddhetetlen, a 
tagállamok állampolgárai közül a lehető 
legnagyobb mértékű földrajzi lefedettség 
biztosítása mellett kikerülő tisztviselők és 
ideiglenes alkalmazottak felvételét kell 
biztosítaniuk.  Ez az előírás az EKSZ 
egészére és személyzetének egyes tagjaira, 
köztük az egyéb alkalmazottakra 
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vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontjában említett ideiglenes 
alkalmazottakra is vonatkozik.

Or. en

Indoklás

A földrajzi egyensúlyt az EKSZ egészében fenn kell tartani. Ennek megfelelően a személyzet 
valamely csoportjában jelentkező földrajzi egyensúlyhiányt nem lehet egy másik csoport 
földrajzi egyensúlyhiányával kiegyenlíteni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb
2013. július 1–től kezdődően a kinevező 
hatóság az egyéb intézmények 
tisztviselőinek pályázatait is ezen
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb
2012. január 1-jétől kezdődően a kinevező 
hatóság az egyéb intézmények 
tisztviselőinek pályázatait is e kategóriák 
bármelyikének előnyben részesítése nélkül 
bírálja el.

Or. en

Indokolás

Egy év elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy biztosítani lehessen a nemzeti diplomáciai 
szolgálatoktól származó alkalmazottak megfelelő jelenlétét az EKSZ-ben.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII a cím – 98 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyzeti szabályzat III. címének 
első fejezete – és különösen 28. cikkének 
f) pontja – analógia útján alkalmazandó 
az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételek 2. cikke e) 
pontjának hatálya alá eső ideiglenes 
alkalmazottak felvételére. A tagállamok 
diplomáciai szolgálataitól érkező 
jelölteknek be kell nyújtaniuk a nemzeti 
diplomáciai szolgálat írásbeli beleegyező 
nyilatkozatát arról, hogy sikeres 
pályázásuk esetén a szolgálat kirendeli 
őket.
A kinevezésekkel foglalkozó konzultatív 
bizottság (CCA), amely a tagállamok, a 
Bizottság, a Tanács főtitkársága és az 
Európai Parlament képviselőiből áll, 
tanácsot ad az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke számára az EKSZ 
felvételi ügyeiben. A kinevezésekkel 
foglalkozó konzultatív bizottság az EKSZ 
minden szintjén nyomon követi a felvételi 
eljárásokat, valamint az EKSZ személyzeti 
helyzetének alakulását a nemek közötti és 
a földrajzi egyensúly tekintetében is.

Or. en

Indokolás

Az EKSZ-hez való felvételi eljárásnak átláthatónak és objektívnak kell lennie, a meglévő 
gyakorlatokat megfelelő módosításokkal alkalmazva.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 99 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 9. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
első albekezdésétől eltérően a Bizottság 
Személyzeti Bizottsága az EKSZ 
tisztviselőit és más alkalmazottait is 
képviseli.

törölve

Or. en

Indokolás

Jogi szempontból ellentmond a személyzeti szabályzat 9. cikkének és az Európai Közösségek 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 7. cikkének. Annak érdekében, hogy a 
személyzetnek a személyzeti szabályzat 24b. cikke és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. cikke által garantált egyesülési jogát 
megfelelő módon tiszteletben tartsák, az EKSZ-nek saját személyzeti bizottsággal kell 
rendelkeznie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
3 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) A 3a. cikk első bekezdése az alábbi 
albekezdéssel egészül ki:
„Az Uniós küldöttségekben a teljes 
munkaidős vagy részmunkaidős feladatok 
ellátásra szerződtetett személyzet 
ideiglenesen beosztható az intézmény 
székhelyére a személyzeti szabályzat X. 
mellékletének 2. és 3. cikkében 
meghatározott mobilitási eljárásban.”

törölve

Or. en

Indokolás
A lojalitás és az eredményes irányítás elveinek ellentmond, hogy szerződéses személyzetet 
osszanak be az EKSZ székhelyére, ahová azért vették fel őket, hogy küldöttségekben 
dolgozzanak. A szerződéses személyzet alkalmazásának lehetőségét kiszélesíti, ami nem 
egyeztethető össze az Európai Unió közszolgálatának független voltával.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
3 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7) A 3b. cikkben a második bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
„A 3a. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti eseteket kivéve a 
szerződéses személyzet alkalmazása 
kisegítő feladatok ellátása céljából kizárt 
azokban az esetekben, amelyekben a 3a. 
cikk alkalmazandó.”

törölve

Or. en

Indokolás

A lojalitás és az eredményes irányítás elveinek ellentmond, hogy szerződéses személyzetet 
osszanak be az EKSZ székhelyére, ahová azért vették fel őket, hogy küldöttségekben 
dolgozzanak. A szerződéses személyzet alkalmazásának lehetőségét kiszélesíti, ami nem 
egyeztethető össze az Európai Unió közszolgálatának független voltával.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyzeti szabályzat 98. cikke (1) 
bekezdésében meghatározott eljárás során 
kiválasztott, a tagállamok diplomáciai 
szolgálataiból származó, és az érintett 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzettel a 2. cikk e) pontja 
szerint ideiglenes alkalmazotti szerződést 
kell kötni.

(1) A személyzeti szabályzat 98. cikke (1)
és (1a) bekezdésében meghatározott eljárás 
során kiválasztott, a tagállamok 
diplomáciai szolgálataiból származó, és az 
érintett nemzeti diplomáciai szolgálatok 
által kirendelt személyzettel a 2. cikk e) 
pontja szerint ideiglenes alkalmazotti 
szerződést kell kötni.

Or. en



PR\822342HU.doc 19/24 PE443.026v02-00

HU

Indokolás

Az EKSZ-hez való felvételi eljárásnak átláthatónak és objektívnak kell lennie, a meglévő 
gyakorlatokat megfelelő módosításokkal alkalmazva.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször 
megújíthatóak, minden megújítás során 
legfeljebb négy éves időtartamra. A 
megújításra azzal a feltétellel kerülhet sor, 
hogy a diplomáciai szolgálat általi 
kirendelést meghosszabbítják a megújítás 
időtartamára.

(2) Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször 
megújíthatóak, minden megújítás során 
legfeljebb négy éves időtartamra.

Or. en

Indokolás

E módosítást az EKSZ szervezetét és felépítését meghatározó tanácsi határozatra irányuló 
javaslat 6. cikkével együttesen kell értelmezni. A szerződés megújításának – az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 50b. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott keretek között – nem képezheti a tisztviselő származási 
tagállama döntésének tárgyát, mivel ez sértené az EKSZ-személyzet függetlenségét.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
10 fejezet - 50b cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelen alkalmazási feltételek 2. cikke 
e) pontjának hatálya alá tartozó ideiglenes 
alkalmazottak által a személyzeti 
szabályzat 22. cikke értelmében okozott 
károk esetén történő felelősségre 
vonásban a tagállamok támogatják az 
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Uniót.

Or. en

Indoklás

Az EKSZ ideiglenes alkalmazottai tekintetében történő felelősségre vonás esetén a tagállamok 
együttműködése azért fontos, mivel az Uniónak okozott – többek között pénzügyi – károk 
felmérésekor elképzelhető, hogy az alkalmazott már visszatért a nemzeti diplomáciai 
szolgálathoz.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyzeti szabályzat 37., 38. és 39. 
cikkét analógia útján kell alkalmazni. A 
kirendelés nem nyúlhat a szerződés idején 
túlra.

törölve

Or. en

Indokolás

Nehéz belátni, hogyan vonatkozhatnának az uniós tisztviselők kirendelésére vonatkozó 
előírások azokra az ideiglenes alkalmazottakra, akiket a Szerződések értelmében már eleve 
kirendeltek.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
10 fejezet – 50 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyzeti szabályzat 40. cikkét 
analógia útján kell alkalmazni. A 
személyes okokból igénybe vett szabadság 

(2) A személyes okokból igénybe vett 
szabadság nem nyúlhat a szerződés idején 
túlra. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 



PR\822342HU.doc 21/24 PE443.026v02-00

HU

nem nyúlhat a szerződés idején túlra. Az 
egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételek 17. cikke nem 
alkalmazandó.

alkalmazási feltételek 17. cikke nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A személyes okokra való hivatkozással igénybevett szabadság nehézségeket okozhat az EKSZ-
nél legfeljebb négy évig foglalkoztatott alkalmazottak esetében. Az ideiglenes alkalmazottak 
fizetés nélküli szabadságára vonatkozó, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikkében meghatározott jelenlegi szabály alkalmazandó.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 11 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
80 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11) A 80. cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
'5. A személyzeti szabályzat 95., 96. és 99. 
cikkét analógia útján kell alkalmazni.'

törölve

Or. en

Indokolás

A szerződéses személyzet szélesebb alkalmazási lehetősége nem egyeztethető össze az Európai 
Unió közszolgálatának független voltával.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 12 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
118. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) A 118. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve
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„118. cikk
A személyzeti szabályzat X. mellékletét 
analógia útján kell alkalmazni a 
harmadik országokban szolgálatot 
teljesítő szerződéses alkalmazottakra. Az 
említett melléklet 21. cikkét azonban csak 
akkor kell alkalmazni, ha a szerződés 
legalább egy évre szól.”

Or. en

Indokolás

A szerződéses személyzet szélesebb alkalmazási lehetősége nem egyeztethető össze az Európai 
Unió közszolgálatának független voltával.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 13 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
121. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalombiztosítás tekintetében az 
intézmény felelős a munkáltatói 
társadalombiztosítási járulék befizetésért az 
alkalmazott kötelezettségei ellátásának 
helyén hatályos előírások szerint, kivéve, 
ha a székhely-megállapodás másként 
rendelkezik. Az intézmény felállíthat
önálló vagy kiegészítő 
társadalombiztosítási rendszert azon 
országok esetében, ahol a helyi rendszer 
nem létezik vagy nem megfelelő.”

A társadalombiztosítás tekintetében az 
intézmény felelős a munkáltatói 
társadalombiztosítási járulék befizetésért az 
alkalmazott kötelezettségei ellátásának 
helyén hatályos előírások szerint, kivéve, 
ha a székhely-megállapodás másként 
rendelkezik. Az intézmény önálló vagy 
kiegészítő társadalombiztosítási rendszert
állít fel azon országok esetében, ahol a 
helyi rendszer nem létezik vagy nem 
megfelelő.”

Or. en

Indokolás

Amennyiben megállapítják, hogy a helyi társadalombiztosítási rendszer nem létezik vagy nem 
megfelelő egy bizonyos harmadik országban, az intézménynek nem szabad döntési jogkört 
adni annak a tekintetében, hogy létrehoz-e önálló vagy kiegészítő társadalombiztosítási 
rendszert a helyi személyzet számára. Bármely más megközelítés azt eredményezné, hogy bár 
tudomásul veszi a helyi társadalombiztosítási rendszer hiányát vagy elégtelenségét, 
munkáltatói minőségében mégsem tesz lépéseket ennek orvoslására.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemek közötti egyensúly EKSZ-beli 
biztosítása érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke határozhat úgy, hogy 
az AD kategóriába tartozó bizonyos 
álláshelyek tekintetében az EKSZ-ben 
kisebb létszámban jelen lévő nemet 
képviselő jelöltek lényegileg azonos 
képesítés esetén előnyt élveznek.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti egyensúly EKSZ-beli megvalósulása prioritást jelent a Parlament számára, 
és az EKSZ létrehozása vissza nem térő lehetőség e kérdés rendezésére. A küldöttségvezetői 
posztoknak is e politika hatályába kell tartozniuk.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A diplomáciai szolgálatokból származó 
személyzet EKSZ–beli megfelelő 
képviselete érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
határozhat arról, hogy a személyzeti 
szabályzat 98. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérve 2013. június 30-ig egyes, az AD 
csoportba tartozó EKSZ–beli álláshelyek 
tekintetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élveznek.

(3) A diplomáciai szolgálatokból származó 
személyzet EKSZ–beli megfelelő 
képviselete érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
határozhat arról, hogy a személyzeti 
szabályzat 98. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérve egyes, az AD csoportba tartozó
EKSZ-beli álláshelyek tekintetében 
lényegileg egyező képesítések esetében a 
tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élveznek. Ezen eltérést 2011. december 
31-ig lehet igénybe venni, vagy ameddig a 



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

HU

nemzeti diplomáciai szolgálatoktól 
származó személyzet aránya először eléri 
az EKSZ-személyzet egyharmadát az AD 
kategóriában – a két időpont közül a 
korábbit kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Egy év elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy biztosítani lehessen a nemzeti diplomáciai 
szolgálatok megfelelő képviseletét az EKSZ-ben. Ezenkívül ezen eltérés hamarabb véget ér, 
amennyiben célját 2011. december 31. előtt eléri.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
E rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke jelentést nyújtanak be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak a rendelet 
végrehajtásáról, különös tekintettel az 
EKSZ-személyzet nemek közötti és 
földrajzi egyensúlyára. 

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálati záradék növeli az átláthatóságot az EKSZ személyzeti politikája terén és 
lehetőséget biztosít az intézményben a nemek közötti és földrajzi egyensúly áttekintésére.


