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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van 
de regeling die van toepassing is op
de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0309),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 336 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0146/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van 
de Europese dienst voor extern optreden (08029/10),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
begrotingscontrole en de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Volgens artikel 27 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt de 
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid bijgestaan door 
een Europese dienst voor extern optreden 

(1) Volgens artikel 27 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt de 
hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid bijgestaan door 
een Europese dienst voor extern optreden 
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(EDEO). Deze dienst zal samenwerken met 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
en wordt samengesteld uit ambtenaren uit 
de bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
uit door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden.

(EDEO). Deze dienst zal samenwerken met 
de diplomatieke diensten van de lidstaten 
en wordt samengesteld uit ambtenaren uit 
de bevoegde diensten van het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie en 
uit door de nationale diplomatieke diensten 
gedetacheerde personeelsleden. Hij zal 
deel uitmaken van het open, doeltreffende 
en onafhankelijke Europese 
ambtenarenapparaat van de Unie, 
overeenkomstig artikel 298 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Om te wijzen op het feit dat de EDEO onderdeel is van een onafhankelijk Europees 
ambtenarenapparaat.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Alle personeelsleden van de EDEO 
die vallen onder het statuut en de regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden, moeten dezelfde rechten 
en plichten hebben, ongeacht of zij 
ambtenaar van de Europese Unie dan wel 
tijdelijk, van de diplomatieke diensten van 
de lidstaten afkomstig ambtenaar zijn, en 
moeten gelijk worden behandeld, waarbij 
zij met name op gelijke wijze in 
aanmerking moeten komen voor de 
bekleding van alle ambten tegen gelijke 
voorwaarden. Bij de toewijzing van taken 
op alle door de EDEO bestreken 
activiteits- en beleidsgebieden mag geen 
onderscheid worden gemaakt tussen uit 
nationale diplomatieke diensten 
afkomstige, tijdelijke ambtenaren en 
ambtenaren van de Europese Unie.
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Or. en

Motivering

Gelijke rechten en plichten zijn van cruciaal belang om voor een coherente en onafhankelijke 
EDEO te zorgen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om flexibel te kunnen reageren in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer 
een vacature dringend moet worden 
ingevuld of bij de toekomstige 
overheveling van ondersteunende taken 
van de Raad of de Commissie naar de 
EDEO), moeten ambtenaren in het belang 
van de dienst en in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden 
overgeplaatst van de Raad of de 
Commissie naar de EDEO zonder dat de 
post vooraf bekend wordt gemaakt. 
Evenzo moet het mogelijk zijn om in het 
belang van de dienst ambtenaren over te 
plaatsen van de EDEO naar de Raad of 
de Commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet worden geschrapt, omdat zij niet transparant is en een onbeperkte 
afwijking inhoudt van de aanwervingsprocedures in het eerste hoofdstuk van titel III van het 
statuut.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Personeelsleden van nationale (8) Personeelsleden van nationale 
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diplomatieke diensten, kandidaten van de 
Raad en de Commissie en interne 
kandidaten moeten allemaal op voet van 
gelijkheid kunnen solliciteren op functies 
binnen de EDEO. Vanaf ten laatste 1 juli 
2013 moet dit ook gelden voor ambtenaren 
van de andere instellingen. Om ervoor te 
zorgen dat de nationale diplomatieke 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd 
zijn in de EDEO moet de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie tot 30 
juni 2013 kunnen beslissen om voor posten 
in functiegroep AD bij grotendeels gelijke 
geschiktheid voorrang te geven aan 
kandidaten van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten.

diplomatieke diensten, kandidaten van de 
Raad en de Commissie en interne 
kandidaten moeten allemaal op voet van 
gelijkheid kunnen solliciteren op functies 
binnen de EDEO. Vanaf ten laatste 1 
januari 2012 moet dit ook gelden voor 
ambtenaren van de andere instellingen. Om 
ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO moet 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie tot 31 december 2011 of, 
indien dit eerder het geval is, tot het 
personeel van de nationale diplomatieke 
diensten een derde van het EDEO-
personeel in functiegroep AD uitmaakt, 
kunnen beslissen om voor posten in 
functiegroep AD bij grotendeels gelijke 
geschiktheid voorrang te geven aan 
kandidaten van de nationale diplomatieke 
diensten van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Een jaar moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de nationale diplomatieke diensten 
naar behoren in de EDEO zijn vertegenwoordigd. De afwijkingsmogelijkheid kan zelfs 
vroeger ophouden te bestaan, als het ermee beoogde doel vóór 31 december 2011 is bereikt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om voor een behoorlijk evenwicht 
tussen de verschillende 
personeelscomponenten van de EDEO te 
zorgen en overeenkomstig het besluit van 
de Raad tot vaststelling van de inrichting 
en werking van de Europese dienst voor 
extern optreden, moet het personeel van 
de lidstaten, wanneer de EDEO haar 
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volledige capaciteit heeft bereikt, op zijn 
minst een derde van al het EDEO-
personeel in functiegroep AD uitmaken 
en de ambtenaren van de Unie op zijn 
minst 60% van al het EDEO-personeel in 
functiegroep AD.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Kandidaten van nationale diplomatieke 
diensten die door hun lidstaat worden 
gedetacheerd, worden aangesteld als 
tijdelijke personeelsleden en staan daarmee 
op gelijke voet met ambtenaren. In de nog 
goed te keuren uitvoeringsbepalingen van 
de EDEO moet worden gewaarborgd dat 
de loopbaanperspectieven voor tijdelijke 
personeelsleden vergelijkbaar zijn met die 
van ambtenaren.

(9) Kandidaten van nationale diplomatieke 
diensten die door hun lidstaat worden 
gedetacheerd, worden aangeworven 
volgens een objectieve en transparante 
procedure en aangesteld als tijdelijke 
personeelsleden en staan daarmee op 
gelijke voet met ambtenaren. In de nog 
goed te keuren uitvoeringsbepalingen van 
de EDEO moet worden gewaarborgd dat 
de loopbaanperspectieven binnen de 
EDEO voor tijdelijke personeelsleden 
vergelijkbaar zijn met die van ambtenaren.

Or. en

Motivering

Dit is het geval voor de aanwerving van ander tijdelijk personeel en er is geen reden om af te 
wijken van het principe dat aanwerving moet verlopen volgens de objectieve en transparante 
procedure in het statuut en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden, 
alleen omdat het tijdelijke personeel afkomstig is van de nationale diplomatieke diensten. 
Integendeel, de noodzaak te zorgen voor geografisch en genderevenwicht maakt deze 
procedure essentieel.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Alle benoemingen in de EDEO 
moeten stoelen op verdienste en een 
maximale geografische spreiding. In het 
EDEO-personeel moet een adequate 
aanwezigheid van onderdanen van alle 
lidstaten zijn gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Om de bestaande verplichting in artikel 27 van het statuut en artikel 12, lid 1, van de regeling 
die van toepassing is op de andere personeelsleden te onderstrepen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de arbeidsvoorwaarden voor 
EDEO-personeelsleden die afkomstig zijn 
uit de nationale diplomatieke diensten niet 
onnodig te beperken, moeten specifieke 
regels over de contractduur worden 
vastgelegd. Voor deze specifieke categorie 
tijdelijk personeel moeten de regels inzake 
detachering, verlof om redenen van 
persoonlijke aard en uiterste 
pensioenleeftijd worden aangepast aan die 
voor ambtenaren.

(10) Om de arbeidsvoorwaarden voor 
EDEO-personeelsleden die afkomstig zijn 
uit de nationale diplomatieke diensten niet 
onnodig te beperken, moeten specifieke 
regels over de contractduur worden 
vastgelegd. Voor deze specifieke categorie 
tijdelijk personeel moeten de regels inzake 
uiterste pensioenleeftijd worden aangepast 
aan die voor ambtenaren.

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk hoe de regels inzake detachering van ambtenaren van de Unie kunnen 
worden toegepast op tijdelijk personeel dat overeenkomstig de verdragen al gedetacheerd is. 
Toepassing van de regels inzake verlof om redenen van persoonlijke aard zou moeilijk zijn 
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voor personeel dat in dienst van de EDEO kan zijn gedurende minder dan vier jaar. De 
bestaande regels voor tijdelijk personeel (artikel 17 van de regeling die van toepassing is op 
de andere personeelsleden) moeten gelden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De EDEO kan een beroep doen 
op een beperkt aantal 
hooggespecialiseerde gedetacheerde 
nationale deskundigen (GND's), die 
gedetacheerd worden om op basis van een 
gedetailleerde taakomschrijving specifieke 
taken te verrichten, met name in verband 
met militaire functies, die onder het gezag 
van de Hoge Vertegenwoordiger moeten 
staan en met wier detachering geen 
rekening mag worden gehouden voor de 
procedure voor de aanwerving van 
tijdelijk personeel van de nationale 
diplomatieke diensten.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang de positie van GND's in de EDEO in de wetgeving betreffende 
personeelskwesties te verduidelijken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om ervoor te zorgen dat het 
personeel van de Commissie en de EDEO 
evenwichtig vertegenwoordigd is in de 
delegaties, moet worden bepaald dat het 
personeelscomité van de Commissie ook 
de EDEO-personeelsleden 
vertegenwoordigt, die stemrecht moeten 

Schrappen
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hebben en zich kandidaat moeten kunnen 
stellen.

Or. en

Motivering

Juridisch inconsistent met artikel 9 van het statuut en artikel 7 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden. Om het recht van vereniging van het personeel, 
dat in artikel 24 ter van het statuut en artikel 11 van de regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden is gegarandeerd, naar behoren te eerbiedigen, moet de EDEO haar 
eigen personeelscomité hebben.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de ervaringen sinds 2004 is er 
geen reden om de bestaande beperking 
met betrekking tot de toepassing van 
bijlage X bij het statuut te handhaven 
voor arbeidscontractanten. Dit betekent 
concreet dat arbeidscontractanten volledig 
moeten deelnemen aan de 
mobiliteitsprocedures van de artikelen 2 
en 3 van bijlage X. Daartoe zouden 
arbeidscontractanten, waarop artikel 3 bis 
van de regeling voor de andere 
personeelsleden van toepassing is en die 
werkzaam zijn bij delegaties, tijdelijk 
moeten kunnen worden toegewezen aan 
de plaats van vestiging van de instelling.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het strookt niet met de principes van loyaliteit en behoorlijk management om 
arbeidscontractanten toe te wijzen aan de plaats van vestiging van de instelling, terwijl zij 
specifiek zijn aangeworven voor werk bij delegaties. Dit is een uitbreiding van de 
mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven die onverenigbaar is met de 
onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.



PR\822342NL.doc 13/25 PE443.026v02-00

NL

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen uitgeoefend door een lijst 
van personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden. 
Dit is van overeenkomstige toepassing 
voor overplaatsingen in het belang van de 
dienst.

2. Wat betreft hoofden van delegaties 
worden de bevoegdheden met betrekking 
tot aanstellingen uitgeoefend volgens een 
grondige selectieprocedure op basis van 
verdienste en met inachtneming van een 
geografisch en genderevenwicht, door een 
lijst van personen die door de Commissie is 
goedgekeurd in het kader van de haar bij 
de Verdragen toegekende bevoegdheden. 
Dit is van overeenkomstige toepassing 
voor overplaatsingen van hoofden van 
delegaties in het belang van de dienst.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de procedure en van het feit dat de tweede zin niet van toepassing is op 
alle overplaatsingen in het belang van de dienst, maar alleen op die van hoofden van 
delegaties.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, en onverminderd de artikelen 4 en 29 
kan het tot aanstelling bevoegde gezag van 
de betrokken instellingen in uitzonderlijke 
gevallen, in onderlinge overeenstemming, 
uitsluitend in het belang van de dienst en 
nadat de betrokken ambtenaar is gehoord, 
deze overplaatsen van de Raad of de 

Volgens de voorwaarden van artikel 7, lid 
1, onverminderd de artikelen 4 en 29 en 
voor een periode van een jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen en van de 
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Commissie naar de EDEO zonder dat de 
vacature wordt gepubliceerd. Op 
vergelijkbare wijze kan ook een ambtenaar 
van de EDEO worden overgeplaatst naar 
de Raad of de Commissie.

regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen kan het tot aanstelling 
bevoegde gezag van de betrokken 
instellingen in uitzonderlijke gevallen, in 
onderlinge overeenstemming, uitsluitend in 
het belang van de dienst en nadat de 
betrokken ambtenaar is gehoord, deze met 
een naar behoren gemotiveerd besluit
overplaatsen van de Raad of de Commissie 
naar de EDEO zonder dat de vacature 
wordt gepubliceerd. Op vergelijkbare wijze 
kan ook een ambtenaar van de EDEO 
worden overgeplaatst naar de Raad of de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Deze afwijking is alleen nodig in de opstartperiode; zij moet daarom beperkt zijn in de tijd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde 
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de EDEO de sollicitaties van ambtenaren 
van de Raad, de Commissie en de EDEO, 
van tijdelijke personeelsleden die vallen 
onder artikel 2, punt e), van de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden en van personeelsleden 
van nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten zonder voorrang te geven aan een 
bepaalde groep.

1. Voor de toepassing van artikel 29, lid 1, 
onder a), en onverminderd artikel 97 
behandelt het tot aanstelling bevoegde 
gezag bij het vervullen van een vacature bij 
de EDEO de sollicitaties van ambtenaren 
van de Raad, de Commissie en de EDEO, 
van tijdelijke personeelsleden die vallen 
onder artikel 2, punt e), van de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden en van personeelsleden 
van nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten zonder voorrang te geven aan een 
bepaalde groep. Overeenkomstig artikel 27 
van het statuut en artikel 12, lid 1, alinea 
1, van de regeling die van toepassing is op 
de andere personeelsleden dient de 
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aanwerving erop gericht te zĳn de 
instelling de medewerking te verzekeren 
van ambtenaren die uit een oogpunt van 
bekwaamheid, prestatievermogen en 
onkreukbaarheid aan de hoogste eisen 
voldoen en die uit de onderdanen van de 
lidstaten zĳn aangeworven met 
inachtneming van een zo breed mogelĳke 
aardrĳkskundige spreiding. Deze 
verplichting geldt voor de EDEO als 
geheel en voor de verschillende 
onderdelen van haar personeelsbestand, 
met inbegrip van de tijdelijke
functionarissen als bedoeld in artikel 2, 
onder e), van de regeling die van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden.

Or. en

Motivering

Aardrĳkskundige spreiding moet in de hele EDEO in acht worden genomen. Het mag met
name niet mogelijk zijn een aardrĳkskundig onevenwicht in één deel van het 
personeelsbestand te corrigeren met een overeenkomstig aardrĳkskundig onevenwicht in een 
ander deel van het personeelsbestand.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 juli 2013, geldt dit ook 
voor sollicitaties van ambtenaren van de 
andere instellingen.

Vanaf een door de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie vast te stellen datum, maar 
uiterlijk vanaf 1 januari 2012, geldt dit 
ook voor sollicitaties van ambtenaren van 
de andere instellingen.

Or. en
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Motivering

Een jaar moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de personen van de nationale 
diplomatieke diensten naar behoren in de EDEO zijn vertegenwoordigd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 98 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Hoofdstuk 1 van titel III van dit 
statuut, met name artikel 28, onder f), is 
naar analogie van toepassing op de 
aanwerving van tijdelijk personeel waarop 
artikel 2, onder e), van de regeling die van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden van toepassing is. 
Kandidaten van nationale diplomatieke 
diensten die zich met succes kandidaat 
hebben gesteld, verstrekken een 
schriftelijke bevestiging van de 
toestemming van hun nationale 
diplomatieke dienst voor de detachering.
Een raadgevend comité aanstellingen 
(RCA) dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie, het 
secretariaat-generaal van de Raad en het 
Europees Parlement, verstrekt de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie advies 
over aanwervingskwesties in het EDEO. 
Het RCA houdt toezicht op de 
selectieprocedures op alle niveaus in de 
EDEO en op de ontwikkeling van het 
EDEO-personeelsbestand, met name wat 
geografisch en genderevenwicht betreft.

Or. en

Motivering

Een transparante en objectieve procedure moet voor aanwerving bij het EDEO van 
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toepassing zijn, waarbij bestaande praktijken moeten worden gevolgd, met de nodige 
wijzigingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
Titel VIII bis – Artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 9, lid 1, onder 
a), eerste streepje, vertegenwoordigt het 
personeelscomité van de Commissie ook 
de ambtenaren en andere personeelsleden 
van de EDEO.

Schrappen

Or. en

Motivering

Juridisch inconsistent met artikel 9 van het statuut en artikel 7 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden. Om het recht van vereniging van het personeel, 
dat in artikel 24 ter van het statuut en artikel 11 van de regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden is gegarandeerd, naar behoren te eerbiedigen, moet de EDEO haar 
eigen personeelscomité hebben.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aan artikel 3 bis, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Personeelsleden die voltijds of deeltijds 
zijn toegewezen aan een delegatie van de 
Unie kunnen tijdelijk worden toegewezen 
aan de plaats van vestiging van de 
instelling in het kader van de 
mobiliteitsprocedure zoals beschreven in 

Schrappen
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de artikelen 2 en 3 van bijlage X bij het 
statuut."

Or. en

Motivering

Het strookt niet met de principes van loyaliteit en behoorlijk management om 
arbeidscontractanten toe te wijzen aan de plaats van vestiging van de instelling, terwijl zij 
specifiek zijn aangeworven voor werk bij delegaties. Dit is een uitbreiding van de 
mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven die onverenigbaar is met de 
onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Artikel 3 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Artikel 3 ter, tweede alinea, wordt 
vervangen door:
"Behalve in de in artikel 3 bis, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen is het 
gebruik van arbeidscontractanten voor 
hulptaken niet toegestaan waar artikel 3 
bis van toepassing is."

Schrappen

Or. en

Motivering

Het strookt niet met de principes van loyaliteit en behoorlijk management om 
arbeidscontractanten toe te wijzen aan de plaats van vestiging van de instelling, terwijl zij 
specifiek zijn aangeworven voor werk bij delegaties. Dit is een uitbreiding van de 
mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven die onverenigbaar is met de 
onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
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Gemeenschappen.
Hoofdstuk 10 – artikel 50 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Personeelsleden van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten die 
zijn geselecteerd volgens de procedure van 
artikel 98, lid 1, van het statuut en die door 
hun nationale diplomatieke diensten 
worden gedetacheerd, worden aangesteld 
als tijdelijke personeelsleden als bedoeld in 
artikel 2, onder e).

1. Personeelsleden van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten die 
zijn geselecteerd volgens de procedure van 
artikel 98, lid 1 en 1 bis, van het statuut en 
die door hun nationale diplomatieke 
diensten worden gedetacheerd, worden 
aangesteld als tijdelijke personeelsleden als 
bedoeld in artikel 2, onder e).

Or. en

Motivering

Een transparante en objectieve procedure moet voor aanwerving bij het EDEO van 
toepassing zijn, waarbij bestaande praktijken moeten worden gevolgd, met de nodige 
wijzigingen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Hoofdstuk 10 – artikel 50 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij kunnen worden aangesteld voor 
maximaal vier jaar. Het contract kan 
meerdere malen worden verlengd, telkens 
met maximaal vier jaar. Een dergelijke 
verlenging wordt toegestaan op 
voorwaarde dat de detachering vanuit de 
nationale diplomatieke dienst met dezelfde 
periode wordt verlengd.

2. Zij kunnen worden aangesteld voor 
maximaal vier jaar. Het contract kan 
meerdere malen worden verlengd, telkens
met maximaal vier jaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet samen worden gelezen met artikel 6 van het voorgestelde besluit van de 
Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern 
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optreden. Verlenging van het contract, binnen de in artikel 50 ter, lid 2, van de regeling die 
van toepassing is op de andere personeelsleden bepaalde grenzen, mag niet afhangen van een 
besluit van de lidstaat van herkomst van het personeelslid, aangezien dit de onafhankelijkheid 
van het EDEO-personeel zou schaden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Hoofdstuk 10 – artikel 50 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten ondersteunen de Unie 
bij de tenuitvoerlegging van de 
aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 
22 van het statuut van tijdelijke 
functionarissen op wie artikel 2, letter e),
van deze regeling die van toepassing is op 
de andere personeelsleden, van toepassing
is.

Or. en

Motivering

De medewerking van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de aansprakelijkheid van 
tijdelijke functionarissen van de EDEO is belangrijk, aangezien deze functionarissen, 
wanneer zij aansprakelijk worden gesteld voor aan de Unie berokkende schade, inclusief 
financiële schade, al naar hun nationale diplomatieke dienst kunnen zijn teruggekeerd.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Hoofdstuk 10 – artikel 50 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De artikelen 37, 38 en 39 van het 
statuut zijn van overeenkomstige 
toepassing. De detachering kan niet na 
het einde van het contract worden 

Schrappen
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voortgezet.

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk hoe de regels inzake detachering van ambtenaren van de Unie kunnen 
worden toegepast op tijdelijk personeel dat overeenkomstig de verdragen al gedetacheerd is.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Hoofdstuk 10 – artikel 50 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 40 van het statuut is van 
overeenkomstige toepassing. Verlof om 
redenen van persoonlijke aard kan niet na 
het einde van het contract worden 
voortgezet. Artikel 17 van de regeling voor 
de andere personeelsleden is niet van 
toepassing.

2. Verlof om redenen van persoonlijke aard 
kan niet na het einde van het contract 
worden voortgezet. Artikel 17 van deze
regeling is niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Toepassing van de regels inzake verlof om redenen van persoonlijke aard zou moeilijk zijn 
voor personeel dat in dienst van de EDEO kan zijn gedurende minder dan vier jaar. De 
bestaande regel inzake onbetaald verlof voor tijdelijk personeel in artikel 17 van de regeling 
die van toepassing is op de andere personeelsleden moet gelden.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 11
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Artikel 80 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Aan artikel 80 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:
"5. De artikelen 95, 96 en 99 van het 
statuut zijn van overeenkomstige 
toepassing."

Schrappen

Or. en

Motivering

Een uitbreiding van de mogelijkheid arbeidscontractanten aan te werven is onverenigbaar 
met de onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 12
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Artikel 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Artikel 118 wordt vervangen door:
"Artikel 118

Titel X van het statuut is van 
overeenkomstige toepassing op de 
tijdelijke personeelsleden die in een derde 
land werkzaam zijn. Artikel 21 van deze 
bijlage is evenwel alleen van toepassing 
wanneer het een contract van ten minste 
een jaar betreft."

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een uitbreiding van de regels die gelden voor arbeidscontractanten, is onverenigbaar met de 
onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 13
Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.
Artikel 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inzake de sociale zekerheid neemt de 
instelling de werkgeversbijdrage op zich, 
krachtens de voorschriften op de plaats 
waar het personeelslid werkt. De instelling 
kan een autonoom of aanvullend systeem 
voor sociale zekerheid opzetten in landen 
waar het bestaande stelsel niet of 
onvoldoende dekking biedt."

Inzake de sociale zekerheid neemt de 
instelling de werkgeversbijdrage op zich, 
krachtens de voorschriften op de plaats 
waar het personeelslid werkt. De instelling 
zet een autonoom of aanvullend systeem 
voor sociale zekerheid op in landen waar 
het bestaande stelsel niet of onvoldoende 
dekking biedt."

Or. en

Motivering

Als vaststaat dat sociale zekerheid in een gegeven derde land onbestaande is of dat de 
bestaande sociale zekerheid er ontoereikend is, mag de instelling niet vrij kunnen beslissen 
om een autonoom of aanvullend socialezekerheidssysteem voor plaatselijk personeel op te 
zetten. Anders wordt het ontbreken van een socialezekerheidssysteem of het ontoereikende 
karakter ervan erkend zonder dat de instelling als werkgever adequate maatregelen neemt om 
dit te remediëren.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om voor een genderevenwicht in de 
EDEO te zorgen, kan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie voor 
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bepaalde AD-posten in de EDEO bij 
grotendeels gelijke geschiktheid voorrang 
geven aan kandidaten van het in de 
EDEO minst vertegenwoordigde gender.

Or. en

Motivering

Genderevenwicht in de EDEO is voor het Parlement een prioriteit en de oprichting van de 
EDEO is een unieke kans om deze kwestie aan te pakken. Het beleid op dit punt moet ook 
gelden voor posten van delegatiehoofd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO kan de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie tot 30 
juni 2013 beslissen om voor bepaalde AD-
posten bij grotendeels gelijke geschiktheid 
voorrang te geven aan kandidaten van de 
nationale diplomatieke diensten van de 
lidstaten.

3. Om ervoor te zorgen dat de nationale 
diplomatieke diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn in de EDEO kan de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie beslissen 
om voor bepaalde AD-posten bij 
grotendeels gelijke geschiktheid voorrang 
te geven aan kandidaten van de nationale 
diplomatieke diensten van de lidstaten. 
Van deze afwijkingsmogelijkheid mag 
gebruik worden gemaakt tot 31 december 
2011 of, indien dit eerder het geval is, tot 
het personeel van de nationale 
diplomatieke diensten voor het eerst een 
derde van het EDEO-personeel in 
functiegroep AD uitmaakt.

Or. en

Motivering

Een jaar moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de nationale diplomatieke diensten 
naar behoren in de EDEO zijn vertegenwoordigd. De afwijkingsmogelijkheid kan zelfs 
vroeger ophouden te bestaan, als het ermee beoogde doel vóór 31 december 2011 is bereikt.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een verslag in over de 
uitvoering ervan, met bijzondere nadruk 
op het geografische en genderevenwicht 
van het personeel in de EDEO.

Or. en

Motivering

Een evaluatieclausule maakt het personeelsbeleid van de EDEO transparanter en biedt een 
gelegenheid om een balans op te maken van het geografische en genderevenwicht binnen de 
dienst.


