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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0309),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 336 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C7-0146/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av utkastet till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/10),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
budgetkontrollutskottet och utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 27 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder.
Denna avdelning ska samarbeta med 
medlemsstaternas diplomattjänster och ska 

(1) I enlighet med artikel 27 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik stödja sig på en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder.
Denna avdelning ska samarbeta med 
medlemsstaternas diplomattjänster och ska 
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bestå av tjänstemän från berörda 
avdelningar inom rådets generalsekretariat 
och kommissionen samt utsänd personal 
från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster.

bestå av tjänstemän från berörda 
avdelningar inom rådets generalsekretariat 
och kommissionen samt utsänd personal 
från medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster. Den bör utgöra en del av 
unionens öppna, effektiva och oberoende 
europeiska administration, i enlighet med 
artikel 298 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Här betonas att Europeiska avdelningen för yttre åtgärder utgör en del av en oberoende 
europeisk administration.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Alla de medlemmar av personalen vid 
avdelningen som omfattas av 
tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
bör ha samma rättigheter och 
skyldigheter, oavsett om de är tjänstemän 
vid Europeiska unionen eller tillfälligt 
anställda från medlemsstaternas 
diplomattjänster, och bör behandlas 
likvärdigt, särskilt i fråga om behörighet 
att tillträda alla befattningar på likvärdiga 
villkor. Ingen skillnad bör göras mellan 
tillfälligt anställda från nationella 
diplomattjänster och tjänstemän vid 
Europeiska unionen när det gäller 
tilldelning av arbetsuppgifter på alla 
verksamhetsområden och den politik som 
avdelningen genomför.

Or. en
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Motivering

Lika rättigheter och skyldigheter behövs för att Europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 
kunna agera på ett konsekvent och oberoende sätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att speciella situationer ska kunna 
hanteras på ett flexibelt sätt (t.ex. om en 
tjänst måste besättas snabbt eller om 
stödfunktioner behöver överföras från 
rådet eller kommissionen till avdelningen) 
bör en tjänsteman i undantagsfall kunna 
överföras från rådet eller kommissionen 
till Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder i tjänstens intresse, dvs. utan att 
den lediga tjänsten först annonseras ut. 
På samma sätt bör en tjänsteman kunna 
överförs från Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder till rådet eller 
kommissionen i tjänstens intresse.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör utgå eftersom den är oklar och gör det möjligt att utan några 
begränsningar göra avsteg från de rekryteringsförfaranden som fastställs i det första kapitlet 
av avdelning III i tjänsteföreskrifterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är nödvändigt att se till att personal 
vid nationella diplomattjänster, sökande 
från rådet och kommissionen och interna 
sökande kan ansöka om tjänster vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 

(8) Det är nödvändigt att se till att personal 
vid nationella diplomattjänster, sökande 
från rådet och kommissionen och interna 
sökande kan ansöka om tjänster vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
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på lika villkor. Senast från och med den 
1 juli 2013 bör detta även gälla tjänstemän 
vid andra institutioner. För att garantera att 
de nationella diplomattjänsterna är 
tillräckligt väl representerade vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
bör emellertid unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
vice ordförande för kommissionen fram till 
och med den 30 juni 2013 ha rätt att 
besluta att sökande från nationella 
diplomattjänster ska prioriteras i fall där 
olika sökande till tjänster i tjänstegrupp 
AD har i huvudsak likvärdiga 
kvalifikationer.

på lika villkor. Senast från och med den 
1 januari 2012 bör detta även gälla 
tjänstemän vid andra institutioner. För att 
garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder bör emellertid unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och vice ordförande för 
kommissionen fram till dess att antalet 
anställda från nationella diplomattjänster 
utgör en tredjedel av avdelningens 
personal på AD-nivå, dock inte senare än 
den 31 december 2011, ha rätt att besluta 
att sökande från nationella diplomattjänster 
ska prioriteras i fall där olika sökande till 
tjänster i tjänstegrupp AD har i huvudsak 
likvärdiga kvalifikationer.

Or. en

Motivering

En period på ett år räcker nog för att se till att de nationella diplomattjänsterna är tillräckligt 
väl representerade inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Detta undantag bör 
dessutom upphöra att gälla ännu tidigare om målet har uppnåtts före den 31 december 2011.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att säkerställa en rimlig balans 
mellan de olika personalkategorierna på 
avdelningen och i enlighet med 
rådets beslut om hur den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
ska organiseras och arbeta, bör 
personalen från medlemsstaterna, när 
avdelningen nått sin fulla kapacitet, 
utgöra minst en tredjedel av avdelningens 
personal på AD-nivå samtidigt som 
EU-tjänstemännen bör utgöra minst 
60 procent av hela avdelningens personal 
på AD-nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvalda sökande från de nationella 
diplomattjänsterna som är utsända av sina 
medlemsstater bör anställas som tillfälligt 
anställda och därigenom få samma 
ställning som tjänstemän. De 
genomförandebestämmelser som ska antas 
av Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder bör garantera samma 
karriärmöjligheter för tillfälligt anställda 
som för tjänstemän.

(9) Utvalda sökande från de nationella 
diplomattjänsterna som är utsända av sina 
medlemsstater bör rekryteras på grundval 
av ett objektivt och öppet förfarande och
anställas som tillfälligt anställda och 
därigenom få samma ställning som 
tjänstemän. De 
genomförandebestämmelser som ska antas 
av Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder bör garantera samma 
karriärmöjligheter för tillfälligt anställda 
som för tjänstemän på avdelningen.

Or. en

Motivering

Detta gäller vid rekryteringen av övrig tillfälligt anställd personal, och det finns ingen 
anledning att överge principen om att rekryteringar ska ske utifrån ett objektivt och öppet 
förfarande, i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda, 
bara eftersom den tillfälligt anställda personalen kommer från de nationella 
diplomattjänsterna. Ett sådant förfarande är nämligen viktigt, med tanke på behovet av att 
säkra en jämn könsfördelning och geografisk balans.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Alla utnämningar inom 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
bör bygga på meriter och på principen om 
rekrytering över största möjliga 
geografiska område. Avdelningens 
personal bör på ett adekvat sätt bestå av 
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medborgare från alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Syftet är att understryka skyldigheten i artikel 27 i tjänsteföreskrifterna och artikel 12.1 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att undvika onödiga begränsningar 
för anställning vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder för personal från de 
nationella diplomattjänsterna, bör särskilda 
bestämmelser om kontraktens varaktighet 
antas. För den här kategorin av tillfälligt 
anställda bör bestämmelserna om 
uppehållande av annan tjänst, 
tjänstledighet av personliga skäl och
högsta pensionsålder anpassas till de 
bestämmelser som gäller för tjänstemän.

(10) För att undvika onödiga begränsningar 
för anställning vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder för personal från de 
nationella diplomattjänsterna, bör särskilda 
bestämmelser om kontraktens varaktighet 
antas. För den här kategorin av tillfälligt 
anställda bör bestämmelserna om högsta 
pensionsålder anpassas till de 
bestämmelser som gäller för tjänstemän.

Or. en

Motivering

Det är svårt att se hur bestämmelserna om EU-tjänstemäns uppehållande av annan tjänst 
skulle kunna tillämpas på tillfälligt anställd personal som enligt fördragen redan uppehåller 
en annan tjänst. Att tillämpa bestämmelserna om tjänstledighet av personliga skäl skulle vara 
svårt för personal som stannar inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i mindre än 
fyra år. De nuvarande bestämmelserna för tillfälligt anställda (artikel 17 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda) bör gälla.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder kan använda ett begränsat antal 
högt specialiserade utstationerade 
nationella experter, som utstationeras i 
syfte att utföra särskilda uppgifter, i 
synnerhet vad avser militära ändamål, på 
grundval av en detaljerad 
arbetsbeskrivning. Experterna lyder 
under den höga representanten, och 
utstationeringen av dessa experter bör 
inte beaktas i samband med förfarandet 
för rekrytering av tillfälligt anställda från 
de nationella diplomattjänsterna.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra de personalrättsliga förhållandena för de utstationerade nationella 
experterna inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att kommissionens personal och 
personal vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder ska ha en enhetlig 
representation på delegationerna, bör det 
föreskrivas att kommissionens 
personalkommitté också ska företräda 
personalen vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder, som bör ha rösträtt och 
kunna ställa upp som kandidater vid val 
till personalkommittén.

utgår

Or. en
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Motivering

Texten är juridiskt oförenlig med artikel 9 i tjänsteföreskrifterna och artikel 7 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder bör ha 
sin egen personalkommitté, så att man därmed ordentligt säkerställer personalens 
föreningsrätt i enlighet med artikel 24b i tjänsteföreskrifterna och artikel 11 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av erfarenheterna 
sedan 2004 förefaller det inte vara 
motiverat att behålla den nuvarande 
begränsningen av tillämpningen av 
bilaga X i tjänsteföreskrifterna på 
kontraktsanställd personal. Detta innebär 
särskilt att kontraktsanställda bör delta 
fullt ut i det mobilitetsförfarande som 
föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i bilaga X. 
Därför är det nödvändigt att föreskriva att 
kontraktsanställda på delegationer, som 
omfattas av artikel 3a i 
anställningsvillkoren, tillfälligt kan 
placeras vid institutionens säte.

utgår

Or. en

Motivering

Det strider mot principerna om lojalitet och sund förvaltning att använda kontraktsanställda 
vid sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder om de anställts specifikt för att arbeta 
i delegationerna. Detta medför en utvidgning av möjligheten att anställa kontraktsanställda 
som är oförenlig med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – Artikel 95 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
utifrån en förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt till inom ramen 
för den befogenhet den har genom 
fördragen. Detta ska även tillämpas på 
överflyttningar i tjänstens intresse.

2. Vad gäller delegationschefer ska dock 
befogenheterna för utnämningar utövas 
genom ett grundligt urvalsförfarande 
baserat på meriter och med hänsyn till 
könsfördelning och geografisk balans
utifrån en förteckning över sökande som 
kommissionen har godkänt inom ramen för 
den befogenhet den har genom fördragen.
Detta ska även tillämpas på överflyttningar 
av delegationschefer i tjänstens intresse.

Or. en

Motivering

Förfarandet förtydligas och det klargörs att den andra meningen inte tillämpas på alla 
överflyttningar i tjänstens intresse, utan enbart på överflyttningar av delegationschefer.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med villkoren i artikel 7.1 och
trots vad som sägs i artiklarna 4 och 29 får 
de berörda institutionernas 
tillsättningsmyndigheter i undantagsfall 
och efter en gemensam överenskommelse 
och endast i tjänstens intresse, och efter att 
ha hört den berörda tjänstemannen, 
förflytta en tjänsteman från rådet eller 
kommissionen till Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder utan att den lediga 
tjänsten annonseras för personalen. En 
tjänsteman vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder får överföras till rådet eller 
kommissionen på samma villkor.

I enlighet med villkoren i artikel 7.1, trots 
vad som sägs i artiklarna 4 och 29 och 
under en period på ett år från den dag då 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XXXX/2010 om 
ändring av tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
och anställningsvillkoren för övriga 
anställda vid Europeiska gemenskaperna 
trädde i kraft, får de berörda 
institutionernas tillsättningsmyndigheter i 
undantagsfall, på grundval av ett motiverat 
beslut och en gemensam överenskommelse
och endast i tjänstens intresse, och efter att 
ha hört den berörda tjänstemannen, 
förflytta en tjänsteman från rådet eller 
kommissionen till Europeiska avdelningen 
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för yttre åtgärder utan att den lediga 
tjänsten annonseras för personalen. En 
tjänsteman vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder får överföras till rådet eller 
kommissionen på samma villkor.

Or. en

Motivering

Detta undantag är bara nödvändigt under uppbyggnadsskedet. Därför bör det tidsbegränsas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97, 
ska tillsättningsmyndigheten när den 
tillsätter en tjänst vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
beakta ansökningar från tjänstemän på 
rådet, kommissionen och 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, 
tillfälligt anställda som omfattas av artikel 
2 e i anställningsvillkoren för övriga 
anställda samt personal från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster utan att prioritera någon 
av dessa kategorier.

1. I enlighet med artikel 29.1 a och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 97, 
ska tillsättningsmyndigheten när den 
tillsätter en tjänst vid 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
beakta ansökningar från tjänstemän på 
rådet, kommissionen och 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, 
tillfälligt anställda som omfattas av artikel 
2 e i anställningsvillkoren för övriga 
anställda samt personal från 
medlemsstaternas nationella 
diplomattjänster utan att prioritera någon 
av dessa kategorier. I enlighet med 
artikel 27 i dessa tjänsteföreskrifter och 
första stycket i artikel 12.1 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
ska rekryteringen vara inriktad på att de 
tjänstemän och tillfälligt anställda som 
tjänstgör vid institutionen har högsta 
kompetens och prestationsförmåga samt 
är rekryterade över största möjliga 
geografiska område bland medborgarna i 
medlemsstaterna. Denna skyldighet ska 
vara tillämplig på avdelningen som helhet 
och på dess olika personalkategorier, 
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däribland tillfälligt anställda enligt 
artikel 2 e i anställningsvillkoren för 
övriga anställda.

Or. en

Motivering

En geografisk balans måste upprätthållas inom hela Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder. Det bör framför allt inte vara möjligt att korrigera en geografisk obalans inom en 
personalkategori med en omvänd geografisk obalans i en annan personalkategori.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med ett datum som fastställs av 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och vice 
ordförande för kommissionen, men senast 
från och med den 1 juli 2013, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner utan att prioritera någon av 
dessa kategorier.

Från och med ett datum som fastställs av 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och vice 
ordförande för kommissionen, men senast 
från och med den 1 januari 2012, ska 
tillsättningsmyndigheten också beakta 
ansökningar från tjänstemän vid andra 
institutioner utan att prioritera någon av 
dessa kategorier.

Or. en

Motivering

En period på ett år räcker nog för att se till att personer från de nationella diplomattjänsterna 
är tillräckligt väl representerade inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 98 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kapitel 1 i avdelning III i dessa 
tjänsteföreskrifter, särskilt artikel 28 f, 
ska även gälla vid rekryteringen av 
tillfälligt anställda, som ska omfattas av 
artikel 2 e i anställningsvillkoren för 
övriga anställda. Kandidater från 
nationella diplomattjänster ska lämna en 
skriftlig bekräftelse på att den nationella 
diplomattjänsten samtycker till att 
utstationera dem om de väljs ut.
En rådgivande utnämningskommitté 
sammansatt av representanter från 
medlemsstaterna, kommissionen, 
rådets generalsekretariat och 
Europaparlamentet ska ge råd till 
vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om rekryteringsfrågor 
inom Europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder. Kommittén ska också övervaka 
urvalsförfarandena på alla nivåer inom 
avdelningen samt utvecklingen av 
rekryteringen vid avdelningen, särskilt 
med avseende på könsfördelning och 
geografisk balans.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett öppet och objektivt förfarande för rekryteringar till Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder. De nuvarande förfarandena bör användas efter lämpliga ändringar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
Avdelning VIIIa – artikel 99 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med avvikelse från vad som sägs i 
artikel 9.1 a första strecksatsen ska 
kommissionens personalkommitté också 
representera tjänstemän och andra 
anställda vid Europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder”.

utgår

Or. en

Motivering

Texten är juridiskt oförenlig med artikel 9 i tjänsteföreskrifterna och artikel 7 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder bör ha 
sin egen personalkommitté, så att man därmed ordentligt säkerställer personalens 
föreningsrätt i enlighet med artikel 24b i tjänsteföreskrifterna och artikel 11 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 6
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 3a – punkt 1 – stycke 1 a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I artikel 3a.1 ska följande stycke läggas 
till efter led e:

utgår

”Personal som är anställd för att utföra 
arbetsuppgifter på heltid eller deltid vid 
unionens delegationer kan tillfälligt 
förflyttas till institutionens säte enligt det 
mobilitetsförfarande som anges i 
artiklarna 2 och 3 i bilaga X till 
tjänsteföreskrifterna.”

Or. en

Motivering

Det strider mot principerna om lojalitet och sund förvaltning att använda kontraktsanställda 
vid sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder om de anställts specifikt för att arbeta 
i delegationerna. Detta medför en utvidgning av möjligheten att anställa kontraktsanställda 
som är oförenlig med EU-förvaltningens oavhängighet.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 3 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 3b ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Utom i de fall som avses i artikel 3a.1 
andra stycket får inte kontraktsanställda 
för övriga uppgifter användas då artikel 
3a är tillämplig.”

Or. en

Motivering

Det strider mot principerna om lojalitet och sund förvaltning att använda kontraktsanställda 
vid sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder om de anställts specifikt för att arbeta 
i delegationerna. Detta medför en utvidgning av möjligheten att anställa kontraktsanställda 
som är oförenlig med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50 b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personal från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster som har valts ut 
enligt förfarandet i artikel 98.1 i 
tjänsteföreskrifterna och som är utsända 
från sin nationella diplomattjänst ska 
anställas som tillfälligt anställda enligt 
artikel 2 e.

1. Personal från medlemsstaternas 
nationella diplomattjänster som har valts ut 
enligt förfarandet i artikel 98.1 och 98.1 a i 
tjänsteföreskrifterna och som är utsända 
från sin nationella diplomattjänst ska 
anställas som tillfälligt anställda enligt 
artikel 2 e.

Or. en
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Motivering

Det bör finnas ett öppet och objektivt förfarande för rekryteringar till Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder. De nuvarande förfarandena bör användas efter lämpliga ändringar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50 b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De får anställas för högst fyra år.
Anställningskontrakten får förnyas mer än 
en gång för högst fyra år vid varje 
förnyande. Ett förnyande ska beviljas 
under förutsättning att uppdraget som 
utsänd från den nationella 
diplomattjänsten förlängs med perioden 
för förnyandet.

2. De kan anställas för en period av högst 
fyra år. Anställningskontrakten får förnyas 
mer än en gång för högst fyra år vid varje 
förnyande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör jämföras med artikel 6 i utkastet till rådets beslut om hur den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta. Ett förnyande av 
avtalskontraktet, inom de gränser som fastställs i artikel 50b.2 i anställningsvillkoren för 
övriga anställda, bör inte vara beroende av ett beslut av tjänstemannens 
ursprungsmedlemsstat, eftersom detta skulle göra det svårare för avdelningens personal att 
vara oberoende.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50 b – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stödja unionen i 
upprätthållandet av skyldigheter enligt 
artikel 22 i tjänsteföreskrifterna, för 
tillfälligt anställda på vilka artikel 2 e i 
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dessa anställningsvillkor tillämpas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna samarbetar när det gäller att upprätthålla skyldigheterna 
för tillfälligt anställda inom avdelningen eftersom sådana personer redan kan ha återvänt till 
sina nationella diplomattjänster när bedömningen görs att de har gett upphov till skada, även 
ekonomisk sådan, som unionen lidit.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50 c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artiklarna 37, 38 och 39 i 
tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på 
motsvarande sätt. Ett uppdrag som utsänd 
ska inte gälla efter 
anställningskontraktets slut.

utgår

Or. en

Motivering

Det är svårt att se hur bestämmelserna om EU-tjänstemäns uppehållande av annan tjänst 
skulle kunna tillämpas på tillfälligt anställd personal som enligt fördragen redan uppehåller 
en annan tjänst

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 10
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Kapitel 10 – artikel 50 c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 40 i tjänsteföreskrifterna ska 
tillämpas på motsvarande sätt.
Tjänstledighet av personliga skäl ska inte 
gälla efter anställningskontraktets slut.

2. Tjänstledighet av personliga skäl ska 
inte gälla efter anställningskontraktets slut.
Artikel 17 i dessa anställningsvillkor ska 
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Artikel 17 i anställningsvillkoren för 
övriga anställda ska inte gälla.

inte gälla.

Or. en

Motivering

Att tillämpa bestämmelserna om tjänstledighet av personliga skäl skulle vara svårt för 
personal som stannar inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i mindre än fyra år.
Den nuvarande bestämmelse om oavlönad tjänstledighet för tillfälligt anställda som fastställs 
i artikel 17 i anställningsvillkoren för övriga anställda bör gälla.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 11
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 80 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 80 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5:

utgår

'5. Artiklarna 95, 96 och 99 i 
tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på 
motsvarande sätt.”

Or. en

Motivering

Detta medför en utvidgning av möjligheten att anställa kontraktsanställda som är oförenlig 
med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 12
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 118

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 118
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Bilaga X till tjänsteföreskrifterna ska på 
motsvarande sätt tillämpas på 
kontraktsanställda som tjänstgör i ett 
tredjeland. Artikel 21 i den bilagan ska 
dock endast tillämpas om 
anställningskontraktet avser minst ett år.”

Or. en

Motivering

Detta medför en utvidgning av möjligheten att anställa kontraktsanställda som är oförenlig 
med EU-förvaltningens oavhängighet.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 13
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna
Artikel 121

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller socialförsäkring ska 
institutionen ansvara för arbetsgivarens 
andel av de sociala avgifterna enligt 
gällande bestämmelser på den ort där den 
anställde ska tjänstgöra, utom om det 
föreskrivs något annat i avtalet om säte.
Institutionen får inrätta ett oberoende eller 
kompletterande socialt säkerhetssystem för 
länder som inte har något socialt 
säkerhetssystem eller ett otillräckligt 
sådant.”

Vad gäller socialförsäkring ska 
institutionen ansvara för arbetsgivarens 
andel av de sociala avgifterna enligt 
gällande bestämmelser på den ort där den 
anställde ska tjänstgöra, utom om det 
föreskrivs något annat i avtalet om säte.
Institutionen ska inrätta ett oberoende eller 
kompletterande socialt säkerhetssystem för 
länder som inte har något socialt 
säkerhetssystem eller ett otillräckligt 
sådant.”

Or. en

Motivering

Om det fastställs att ett visst tredjeland inte har något system för social trygghet eller att det 
är otillräckligt, bör institutionen inte själv kunna välja att inrätta ett oberoende eller 
kompletterande system för social trygghet för lokalt anställd personal. Alla andra system 
skulle innebära att man som arbetsgivare medger att det inte finns något system för social 
trygghet eller att det är otillräckligt, utan att vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda detta.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en jämn
könsfördelning inom 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
får vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik prioritera sökande från 
det underrepresenterade könet för vissa 
tjänster i tjänstegrupp AD inom 
avdelningen i fall där olika sökande har i 
huvudsak likvärdiga kvalifikationer.

Or. en

Motivering

En jämn könsfördelning är en prioriterad målsättning för parlamentet, och inrättandet av 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder är ett unikt tillfälle att ta itu med denna fråga.
Tjänsterna som delegationschefer bör också omfattas av denna politik.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder får unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och vice ordförande för 
kommissionen besluta att, genom undantag 
från artikel 98.1 i tjänsteföreskrifterna, 
prioritera sökande från nationella 
diplomattjänster, under perioden fram till 
och med den 30 juni 2013, för vissa 
tjänster i tjänstegrupp AD inom 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i 

3. För att garantera att de nationella 
diplomattjänsterna är tillräckligt väl 
representerade vid Europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder får unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och vice ordförande för 
kommissionen besluta att, genom undantag 
från artikel 98.1 i tjänsteföreskrifterna, 
prioritera sökande från nationella 
diplomattjänster för vissa tjänster i 
tjänstegrupp AD inom 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder i 
fall där olika sökande har i huvudsak 
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fall där olika sökande har i huvudsak 
likvärdiga kvalifikationer.

likvärdiga kvalifikationer. Detta undantag 
får tillämpas fram till dess att antalet 
anställda från nationella diplomattjänster 
utgör en tredjedel av avdelningens 
personal på AD-nivå, dock inte senare än 
den 31 december 2011.

Or. en

Motivering

En period på ett år räcker nog för att se till att de nationella diplomattjänsterna är tillräckligt 
väl representerade inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Detta undantag bör 
dessutom upphöra att gälla ännu tidigare om målet har uppnåtts före den 31 december 2011.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Senast två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om genomförandet, med 
särskild tonvikt på balansen inom 
avdelningen i fråga om kön och 
geografisk härkomst.

Or. en

Motivering

Genom en översynsklausul skulle insynen i avdelningens personalpolitik öka. Samtidigt skulle 
man härigenom få tillfälle att granska balansen inom avdelningen i fråga om kön och 
geografisk härkomst.


