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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 Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az unió egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0890),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
336. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0507/2011),

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

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának ...-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Számvevőszék ...-i véleményére2

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Uniónak, és több mint 50 (1) Az Európai Uniónak, és több mint 50 

                                               
1 ...
2 ...
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intézményének és ügynökségének magas 
színvonalú európai közszolgálatokkal kell
rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy 
feladatait a Szerződéseknek megfelelően a 
lehető legmagasabb színvonalon lássa el, 
és megfeleljen mindazon külső és belső 
kihívásoknak, amelyekkel a jövőben 
szembesülnie kell.

intézményének és ügynökségének továbbra 
is magas színvonalú európai 
közszolgálatokkal kell rendelkeznie, amely 
lehetővé teszi, hogy célkitűzéseit 
megvalósítsa, szakpolitikáit és 
tevékenységeit végrehajtsa, valamint hogy
feladatait a Szerződéseknek megfelelően a 
lehető legmagasabb színvonalon lássa el, 
és megfeleljen mindazon külső és belső 
kihívásoknak, amelyekkel a jövőben 
szembesülnie fog, továbbá hogy az Unió 
polgárainak érdekeit szolgálja.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Következésképpen egy keretet kell 
biztosítani a termelékenység és integritás 
tekintetében magasan képzett – a 
tagállamok állampolgárai közül földrajzi 
szempontból a lehető legszélesebb körből 
válogatott – személyzet felvételéhez, és e 
személyzet számára lehetővé kell tenni, 
hogy feladatait a lehető leghatékonyabban 
és legeredményesebben lássa el.

(2) Következésképpen keretet kell 
biztosítani a magasan képzett, több nyelven 
beszélő, a tagállamok állampolgárai közül 
földrajzi szempontból a lehető legszélesebb 
körből válogatott, független, és a lehető 
legmagasabb szakmai színvonalon 
teljesítő személyzet vonzásához,
felvételéhez és állományban tartásához, és 
e személyzet számára lehetővé kell tenni, 
hogy feladatait a lehető leghatékonyabban 
és legeredményesebben lássa el.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intézmények lecsökkenő (14) Az intézmények lecsökkenő 
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személyzeti létszámának kompenzációja 
érdekében az intézményekre vonatkozó 
munkaidőt összhangba kell hozni az 
Európai Unió egyes tagállamaiban
érvényes munkaidővel. A heti minimális 
munkaidő bevezetése biztosítani fogja, 
hogy az intézmények személyzete képes 
legyen megbirkózni az Európai Unió 
politikai céljaiból adódó munkateherrel, 
ugyanakkor egyben így az Európai Unió 
közszolgálatában a szolidaritás érdekében 
harmonizálódnak a munkafeltételek.

személyzeti létszámának kompenzációja 
érdekében az intézményekre vonatkozó 
munkaidőt ennek megfelelően módosítani
kell. A munkaidő meghatározásakor 
figyelembe kell venni a tagállamokban a 
közalkalmazottak tekintetében érvényes
munkaidőt. A heti minimális munkaidő 
bevezetése biztosítani fogja, hogy az 
intézmények személyzete képes legyen 
megbirkózni az Európai Unió politikai 
céljaiból adódó munkateherrel, ugyanakkor 
egyben így az Európai Unió 
közszolgálatában a szolidaritás érdekében 
harmonizálódnak a munkafeltételek.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell a
megfelelő dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács számára történő 
egyidejű, idejében és megfelelő módon 
történő átadását.

(26) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell a
vonatkozó összes dokumentumnak az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
történő egyidejű, időben és megfelelő 
módon történő átadását.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
1d cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1d. cikk (4) bekezdésének első 
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albekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
Az (1) bekezdés alkalmazásában 
fogyatékossággal élő személy minden 
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, 
értelmi, szellemi vagy érzékszervi 
károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott 
személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását. A 
károsodást a 33. cikkben előírt eljárás 
szerint határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek a személyzeti szabályzat 1d. 
cikke szerinti meghatározását összhangba hozza a fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény 1. cikke szerinti meghatározással.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 2 a pont (új)
Személyzeti szabályzat
1 d cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az 1d. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdése után a következő 
albekezdés kerül beillesztésre:
Az egyenlő bánásmód elve nem 
akadályozhatja azt, hogy az intézmények 
kinevezésre jogosult hatóságai sajátos 
előnyöket biztosító intézkedéseket 
tartsanak fenn vagy fogadjanak el a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatásának megkönnyítése 
érdekében, vagy abból a célból, hogy 
kiküszöböljék, illetve kompenzálják a 
szakmai előmenetelükben megmutatkozó 
hátrányokat.
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Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
Személyzeti szabályzat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes intézményekre vonatkozó 
költségvetési szakaszokhoz mellékelt 
létszámterv minden besorolási fokozat és 
minden csoport esetében feltünteti az 
álláshelyek számát.

1. Az egyes intézményekre vonatkozó 
költségvetési szakaszokhoz mellékelt 
létszámterv minden besorolási fokozat és 
minden csoport esetében az álláshelyek 
számát.

Minden intézmény létszámterve tükrözi a 
többéves pénzügyi keretben szereplő 
kötelezettségvállalásokat és a keret 
végrehajtásáról szóló intézményközi 
megállapodást.
2. Ez a terv az érdemeken alapuló 
előmenetel a személyzeti szabályzat 45. 
cikkében megállapított elvének sérelme 
nélkül biztosítja, hogy az év január 1-jén 
minden egyes intézménynél a létszámterv 
minden besorolási fokozatában a 
betöltetlen álláshelyek száma megfelel a 
megelőző év január 1-jén az alacsonyabb 
besorolási fokozatban aktív 
foglalkoztatásban lévő tisztviselők száma 
és az arra a besorolási fokozatra az I. 
melléklet B. szakaszában megadott 
arányszám szorzatának. Ezeket az 
arányszámokat 2013. január 1-jétől ötéves 
átlag alapján kell alkalmazni.

2. Ez a terv az érdemeken alapuló 
előmenetel a személyzeti szabályzat 45. 
cikkében megállapított elvének sérelme 
nélkül biztosítja, hogy az év január 1-jén 
minden egyes intézménynél a létszámterv 
minden besorolási fokozatában a 
betöltetlen álláshelyek száma megfelel a 
megelőző év január 1-jén az alacsonyabb 
besorolási fokozatban aktív 
foglalkoztatásban lévő tisztviselők száma 
és az arra a besorolási fokozatra az I. 
melléklet B. szakaszában megadott 
arányszám szorzatának. Ezeket az 
arányszámokat 2013. január 1-jétől ötéves 
átlag alapján kell alkalmazni.

3. Az I. melléklet B. szakaszában 
megállapított arányszámokat a 2013. január 
1-től kezdődő ötéves időszak végén a 
Bizottság által az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak benyújtott jelentés és a 
Bizottság javaslat alapján felülvizsgálják.
Az Európai Parlament és a Tanács az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
336. cikkével összhangban határoz.

3. Az I. melléklet B. szakaszában 
megállapított arányszámokat a 2013. január 
1-től kezdődő ötéves időszak végén a 
Bizottság által az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak benyújtott jelentés és a 
Bizottság javaslat alapján felülvizsgálják.
Az Európai Parlament és a Tanács az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
336. cikkével összhangban határoz.
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4. Az ötéves időszak letelte után a 
Bizottság jelent az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az AST/SC csoportra 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról, 
és a XIII. melléklet 30. cikkében foglalt 
átmeneti intézkedésekről, figyelembe véve 
valamennyi intézményben a titkári és 
irodai feladatokat ellátó személyzet iránti 
igény fejlődését, valamint az AST
csoportban az állandó és ideiglenes 
álláshelyek változásait, és a II. besorolási 
fokozatban a szerződéses alkalmazottak 
létszámát.

4. Az ötéves időszak letelte után a 
Bizottság jelent az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az AST/SC csoportra 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról, 
és a XIII. melléklet 30. cikkében foglalt 
átmeneti intézkedésekről, figyelembe véve 
valamennyi intézményben a titkári és 
irodai feladatokat ellátó személyzet iránti 
igény fejlődését, valamint az AST és 
AST/SC csoportban az állandó és 
ideiglenes álláshelyek változásait.

Or. en

Indokolás

Az intézményeknek meg kell hagyni a takarékossági módszereket illető választási lehetőséget, 
illetve hogy milyen forrásokon tudnak takarékoskodni. Elegendő, ha a létszámterv az 
intézmények költségvetéséhez kapcsolódik, mivel ez a költségvetés a többéves pénzügyi keret 
alapján elfogadott általános uniós költségvetésen alapul.

A (4) bekezdés módosítása technikai kiigazítás.  Mivel a bekezdés az AST/SC csoportra 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségről 
rendelkezik, a személyzeti igények és az álláshelyek változására vonatkozó utalást erre a 
csoportra is ki kell terjeszteni. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
Személyzeti szabályzat
31 cikk – 2 bekezdés - első mondat 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül, a tisztviselőket csak az SC 1, az 
AST 1–AST 4 besorolási fokozatba vagy 
az AD 5–AD 8 besorolási fokozatba veszik 
fel.

A 29. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül, a tisztviselőket csak az SC 1–SC 3, 
az AST 1–AST 4 besorolási fokozatba 
vagy az AD 5–AD 8 besorolási fokozatba 
veszik fel.

Or. en
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Indokolás

Az AST és az AD csoporthoz hasonlóan az intézményeknek kell dönteniük az AST/SC 
csoportba felvett személyzet kezdő, például a tapasztalattól függővé tett besorolási 
fokozatáról.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont – a pont
Személyzeti szabályzat
45 cikk – 1 bekezdés – második mondat után 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tisztviselők csak akkor léptethetők elő a
következő magasabb besorolási fokozatba, 
ha az I. melléklet A. szakaszában felsorolt 
álláshely–típusoknak megfelelő 
álláshelyet töltenek be, kivéve a 4. cikkben 
és a 29. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eljárás alkalmazása esetén.

Az AST 9 besorolású tisztviselőket AST 10 
besorolásba csak a 4. cikkben és a 29. cikk
(1) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet előléptetni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a bizottsági javaslat egyértelműsítése annak elkerülése érdekében, hogy a 
szöveg értelmezése vagy végrehajtása nehézségekbe ütközzön. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 21 pont – d pont
Személyzeti szabályzat
55 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes intézmények kinevezésre 
jogosult hatóságai rugalmas munkaidőt 
vezethetnek be.  Azok a tisztviselők, akikre 
vonatkozik a 44. cikk második bekezdése, 
az ilyen rugalmas munkaidő igénybevétele 

(4) Az egyes intézmények kinevezésre 
jogosult hatóságai rugalmas munkaidőt 
vezethetnek be.  A 9-es és afölötti 
besorolású, rugalmas munkaidőben 
dolgozó tisztviselők nem jogosultak egy-
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nélkül osztják be munkaidejüket. vagy félnapos kompenzációra.

Or. en

Indokolás

A rugalmas munkaidő-beosztás, mint a modern humánerőforrás-irányítás egyik eszköze, 
üdvözlendő.  A kezdő besorolásokhoz képest nagyobb felelősségi körrel járó beosztásban lévő 
tisztviselők esetében azonban ez nem vezethet ahhoz, hogy teljes napokat vagy azok részeit 
igényeljenek kompenzációként, esetükben ezt inkább órákra kell szűkíteni.  Azt is hangsúlyozni 
kell, hogy a rugalmas munkaidő-beosztás nem vezethet a személyzeti szabályzatban 
meghatározott pihenőidőt meghaladó szabadság kiadásához.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 31 pont – b pont
Személyzeti szabályzat
66 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg
A havi alapilletményeket az AST/SC csoportokban az egyes besorolási fokozatok és fizetési 
fokozatok tekintetében az alábbi táblázat határozza meg:

Fizetési fokozat
Besorolá
si fokozat

1 2 3 4 5

SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 5 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 4 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 3 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 2 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Módosítás
A havi alapilletményeket az AST/SC csoportokban az egyes besorolási fokozatok és fizetési 
fokozatok tekintetében az alábbi táblázat határozza meg:

Fizetési fokozat
Besorolá
si fokozat

1 2 3 4 5

SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
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SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17

Or. en

Indokolás

A kezdő besorolásnak az összes csoportban biztosítania kell, hogy megfelelő személyzet kerül 
felvételre. Az AST/SC csoport esetében ez azt jelenti, hogy olyan, több országból érkező és 
sokszínű nyelvi háttérrel rendelkező asszisztenseket kell felvenni, akik képesek kielégíteni a 
többnemzetiségű és többnyelvű szolgálatok igényeit, és felvételükkel a földrajzi egyensúly is 
megmarad. Az esetleges megtakarításokat itt az intézmények azon kötelezettségével kell 
szembeállítani, hogy folyamatosan magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak. A felvett 
asszisztensek többsége nő, tehát a költségmegtakarítás őket sújtja, ami a nemek közötti 
egyenlőség elvét sértheti. Ennek megfelelően a módosítás az AST/SC csoport 
kezdőbesorolását az AST 1 csoport alá eggyel, és nem kettővel helyezi. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 43 pont – a pont
Személyzeti szabályzat
I melléklet – A szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Titkár/irodai alkalmazott SC 1 – SC 6 Titkár/irodai alkalmazott SC 1 – SC 6
Irodai és titkári feladatok, irodavezetés és 
más egyenértékű, bizonyos fokú 
önállóságot igénylő feladatok ellátása1

Irodai és titkári feladatok, irodavezetés és 
más egyenértékű, bizonyos fokú 
önállóságot igénylő feladatok ellátása; 

Parlamenti őrök1

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a parlamenti őrök is az AST/SC csoportba tartozzanak. 
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 55 pont – i pont
Személyzeti szabályzat
XIII melléklet – 30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az a) pontba nem tartozó tisztviselők, 
akik 2004. május 1-je előtt a korábbi B 
kategóriába tartoztak, vagy akik 2004. 
május 1-je előtt a korábbi C vagy D 
kategóriába tartoztak és korlátozások 
nélkül az AST csoport tagjaivá váltak, 
asszisztensnek minősülnek.

(b) Az a) pontba nem tartozó tisztviselők, 
akik 2004. május 1-je előtt a korábbi B 
kategóriába tartoztak, vagy akik 2004. 
május 1-je előtt a korábbi C vagy D 
kategóriába tartoztak és korlátozások 
nélkül az AST csoport tagjaivá váltak,
illetve a 2004. május 1-je óta felvett 
tisztviselők asszisztensnek minősülnek.

Or. en

Indokolás
A javaslat a 2004. május 1-jét követően felvett, átmeneti kategóriájú asszisztensek AST 
karrierjét AST 7-ben korlátozza.  Azonban az AST versenyvizsgán való részvételhez a korábbi 
B, C és D kategóriákban megkövetelt végzettségi szintnél jóval magasabb végzettségi szint 
volt számukra előírva, valamint az első előléptetés előtt igazolniuk kellett harmadik nyelv 
ismeretét. Ezen túlmenően, a felvételkor számukra nyitva álló előmeneteli lehetőség AST 11-
ben volt korlátozva (amint az a korábbi B besorolású, valamint az átsorolási eljárást 
sikeresen teljesítő volt C és D besorolású tisztviselőkre is érvényes volt).  Végezetül, a 
teljesített versenyvizsga alapján nem lehet eltérő bánásmódban vagy eltérő átsorolásban 
részesíteni őket. A módosítás célja ezért az, hogy előmeneteli lehetőségüket AST 9-ben 
korlátozza.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 55 pont – i pont
Személyzeti szabályzat
XIII melléklet – 30 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e)  Az a)–d) pontokba nem tartozó 
tisztviselők besorolása azon versenyvizsga 
szerinti csoportjuk alapján történik, 
melynek eredményeképp az alkalmas 
pályázók azon listájára kerültek, ahonnan 
felvették őket. Azok a tisztviselők, akik 

törölve
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megfeleltek egy AST 3-as vagy magasabb 
besorolási fokozatra kiírt versenyvizsgán, 
asszisztensnek minősülnek, minden más 
tisztviselő átmeneti irodai asszisztensnek 
minősül. Az e mellékelt 13. cikke (1) 
bekezdésében szereplő megfeleltetési 
táblázat analógia alapján alkalmazandó, 
függetlenül a tisztviselő felvételének 
dátumától.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. módosításhoz fűzött indokolást.  Megjegyzendő továbbá, hogy ami ezeket az AST-
ket illeti, az általuk teljesített versenyvizsga alapján nem lehet eltérő bánásmódban részesíteni 
vagy eltérő módon átsorolni őket. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 55 pont – i pont
Személyzeti szabályzat
XIII melléklet – 30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.  A (2) bekezdés e) pontjától eltérően egy 
AST 3-asnál alacsonyabb besorolási 
fokozatra kiírt versenyvizsga alapján 
felvett tisztviselőket a kinevezésre jogosult 
hatóság 2015. december 31. előtt 
szolgálati érdekből és a 2012. december 
31-jén betöltött álláshely alapján 
asszisztensként sorolhatja be. A 
kinevezésre jogosult hatóságok a 
személyzeti szabályzat 110. cikkével 
összhangban rendelkezéseket hoznak e 
cikk érvényre juttatása érdekében. Az e 
rendelkezés hatály alá tartozó átmeneti 
irodai asszisztensek összlétszáma azonban 
nem haladhatja meg a 2013. január 1-jei 
átmeneti irodai asszisztensek létszámának 
5 %-át.

törölve

Or. en
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Indokolás

A 13. és 14. módosításból következik: lásd az ezen módosításokhoz fűzött indokolást. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 55 pont – i pont
Személyzeti szabályzat
XIII melléklet – 30 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a tisztviselők, akik számára a 
személyzeti szabályzat 55. cikke (2) 
bekezdésének e) pontja és IVa. melléklete 
4. cikke alapján engedélyezve volt, hogy 
2013. január 1-je előtt és ezt követően 
részmunkaidőben dolgozzanak, ugyanezen 
feltételekkel továbbra is dolgozhatnak 
részmunkaidőben legfeljebb összesen öt 
évig.

(7) Azok a tisztviselők, akik számára a 
személyzeti szabályzat 55a. cikke (2) 
bekezdésének e) pontja és IVa. melléklete 
4. cikke alapján engedélyezve volt, hogy 
2013. január 1-je előtt és ezt követően 
részmunkaidőben dolgozzanak, ugyanezen 
feltételekkel továbbra is dolgozhatnak 
részmunkaidőben legfeljebb összesen öt 
évig.

Or. en

Indokolás

A helyes hivatkozás az 55a. cikk (2) bekezdésének e) pontja. A módosítás ezt igazítja helyre.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 55 pont – i pont
Személyzeti szabályzat
XIII melléklet – 30 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ezen melléklet 22. cikke 
értelmében 65 éves koruk előtt 
nyugdíjazásra jogosult tisztviselők 
esetében a személyzeti szabályzat 55a. 
cikke (2) bekezdésének e) pontjában 
említett hároméves időszak meghaladhatja 
a nyugdíjkorhatárt, de nem haladhatja 
meg a 65. életévet.
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Or. en

Indokolás

A módosítása célja annak lehetővé tétele, hogy azon tisztviselők, akiknek nyugdíjkorhatára az 
átmeneti rendelkezések alapján 65 évnél kevesebb, és dolgozni kívánnak a nyugdíjkorhatár 
betöltését követően, jogosultak legyenek nyugdíjazás előtti részmunkaidőre. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 33 a pont (új)
Alkalmazási feltételek
139 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A 139. cikkben a b) pont helyébe a 
következő szöveg lép:
b) annak a hónapnak az utolsó napján, 
amikor az akkreditált parlamenti 
asszisztens betölti 65. életévét, vagy 
kivételes alapon a személyzeti szabályzat 
52. cikke b) pontjának második 
albekezdése szerint meghatározott 
időpontban;

Or. en

Indokolás

A parlamenti asszisztensek számára kivételes alapon lehetővé kell tenni, hogy 67 éves korukig 
dolgozzanak.

INDOKOLÁS

Az Európai Unióban és harmadik országokban a különböző munkahelyeken az intézmények 
és az ügynökségek, valamint az EU küldöttségei a harmadik országokban összesen mintegy 
55 000.tisztviselőt és egyéb alkalmazottat foglalkoztatnak. Néhány tagállam államigazgatási 
vagy helyi önkormányzati közalkalmazottainak számához képest ez igen alacsony szám, és 
még alacsonyabbnak tűnik, ha figyelembe vesszük azt, hogy az uniós intézmények 
megközelítőleg 501 millió uniós állampolgár érdekeit szolgálják.

2004-ben a személyzeti szabályzat és az uniós köztisztviselői felépítés jelentős reformon ment 
keresztül, amelynek célja a modernizáció és a költséghatékonyság volt. Ennek a reformnak 
köszönhetően 2020 végére 8 milliárd eurós megtakarítás várható. A jelen bizottsági javaslat fő 
célja és sarokköve, hogy létrehozza a fizetések és a nyugdíjak kiigazítására szolgáló új 
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módszert, ideértve a kivételi záradék alkalmazását és a különleges illetéket. Erre azért van 
szükség, mert a személyzeti szabályzat vonatkozó rendelkezései 2012 végén érvényüket 
vesztik, illetve megfelelően reagálni kell az Európai Unió Bíróságának a C-40/10 ügyben 
hozott ítéletére1. 

Elegendő lett volna, ha a személyzeti szabályzat módosítása csak a fenti határidő lejártáig 
szükséges rendelkezésekre tesz javaslatot, ám a Bizottság úgy határozott, hogy ezeken 
túlmenő, további módosításokat is javasol. A javaslatok mind a takarékossági intézkedések 
körébe tartoznak, és azokat az új módszerrel és a különleges illetékkel párhuzamosan kell 
alkalmazni.  

Az előadó véleménye szerint a jelenlegi reformnak csak a változtatásokat kell érintenie,  
mivel a személyzeti szabályzat jelentős megtakarításokat eredményező fő reformjára csupán 
néhány évvel ezelőtt került sor, és a benne foglalt rendelkezések miatt szigorúan be kell 
tartani a jelenlegi javaslatban szereplő változtatások elfogadási időrendjét. Figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy az Európai Parlament és a Tanács közötti megállapodás kialakításának 
végső határidejét, 2012 végét mindenképpen be kell tartani. Ha ez nem így történik, a régi 
módszer és a különleges illeték lejártával nem hogy megtakarításokat nem érünk el, hanem 
még további, az uniós költségvetést terhelő költségek is keletkeznek.  

Végezetül egy szó a javaslat általános hátteréről. Az európai pénzügyi válság nyomán az 
európai uniós intézmények is nyomás alatt vannak, hogy takarékoskodjanak. Ezt a nyomást 
komolyan kell venni, azonban az nem írhatja felül az uniós közszolgálat céljának és 
szerepének betöltéséhez szükséges alapvető feltételeket. Alapvető fontosságú, hogy 
egyensúlyt teremtsünk a takarékosság és annak biztosítása között, hogy az intézmények a 
Szerződésben előírt kötelezettségeiknek és hatásköreiknek megfelelően el tudják látni 
munkájukat és feladataikat. A Szerződésben előírt kötelezettségeik teljesítéséhez az 
intézményeknek folyamatosan képeseknek kell lenniük tudás, érdem és képességek alapján 
toborozni és állományban tartani munkatársakat, azaz képeseknek kell lenniük olyan, több 
országból érkező és több nyelven beszélő2 munkavállalókat alkalmazni, akik függetlenek, 
hisznek az uniós projektben és annak értékeiben, magasan képzettek, és hajlandóak külföldre 
költözni és huzamosan ott tartózkodni munkavállalás céljából.  

1. A javaslat fő elemei

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a módszer és a különleges illeték érvényének lejárta előtt 
nyújtotta be javaslatát.

Az előadó egyetért azzal, hogy a javaslat a módszert valamennyi tagállamban, és nem csupán 
a tagállamok némelyikében, a fizetések névértékében (és nem a reálértékében) bekövetkezett 
változásokra alapozza, és reméli, hogy a Bizottság képes lesz gyakorlati megoldást találni arra 
a problémára, hogy miként lehet a 27 tagállamtól a vonatkozó adatokat időben megszerezni.  
Az előadó hangsúlyozza, hogy a kivételi záradékot alkalmazni kell a pénzügyi válságra. 
Végül az előadó egyetért azzal, hogy a „szolidaritási illetéknek” átkeresztelt különleges illeték 

                                               
1 C-40/10. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (az EBHT-ben még nem tették közzé).
2 A személyzetnek az első előléptetés előtt igazolnia kell, hogy képes az EU 3 munkanyelvén történő 
munkavégzésre.
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mértéke a javasolt 6%-ra emelkedjen.

2. Megtakarítási intézkedések

2.1 A személyi állomány 5%-os csökkentése

A Bizottság valamennyi intézmény és ügynökség személyi állományának 5%-os csökkentését 
javasolja, ami tükrözi a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatban előirányzott 
megtakarítások iránti elkötelezettségét1. Figyelembe véve, hogy az engedélyezett létszámterv 
szerint2 2011-ben az intézmények és ügynökségek összesen 46 678 személyt alkalmazhattak 
(tisztviselők és egyéb alkalmazottak, a szerződéses alkalmazottak kivételével), ez az összes 
kategória vonatkozásában a teljes létszám 2334 fővel való csökkentését, valamint négyszázzal 
kevesebb szerződéses alkalmazott alkalmazását jelentené. Az említett létszámcsökkentésre 
2018-ig kerülne sor oly módon, hogy bizonyos számú, az intézményektől (pl. nyugdíjba 
vonulás vagy a munkaszerződés lejárta okán) „természetesen” távozó alkalmazott álláshelyét 
nem töltenék be.

Megjegyzendő, hogy a javaslat értelmében minden intézmény és ügynökség alkalmazottainak 
létszámát automatikusan 5%-kal csökkentenék.  Bár a Bizottságnak igaza van abban, hogy ezt 
a megtakarítás egyik lehetséges módjaként veszi fontolóra, mégis helytelen volna azt állítani, 
hogy ezt automatikusan valamennyi intézményre alkalmazni kell. Ez ugyanis nem volna 
reális.  Néhány intézménynek legfeljebb be kellene fagyasztania a jelenlegi létszámot, 
tekintettel a Szerződések által ezen intézményekre ruházott, illetve a jövőbeli bővítésekből 
eredő új hatáskörökre, míg egyéb intézményeknek a jövőben tulajdonképpen az alkalmazotti 
létszám növelésére lehet szüksége3. Ezért a helyzethez jobban igazodó megoldásokra van 
szükség.

A Bizottsági javaslat értelmében a személyzeti szabályzat 6. cikkének módosítása révén 
összehangolnák a többéves pénzügyi keretet és az intézmények létszámtervét. Ennek révén 
biztosítanák, hogy az intézmények és ügynökségek betartsák a létszám 5%-os csökkentésére 
irányuló kötelezettségvállalásaikat.  Ugyanakkor a személyzeti szabályzat rendelkezései 
között már szerepel, hogy „Az egyes intézményekre vonatkozó költségvetési szakaszokhoz 
mellékelt létszámterv minden besorolási fokozat és minden csoport esetében feltünteti az 
álláshelyek számát.” Ebből világosan látszik, hogy az intézményeknek létszámterveikben 
követniük kell a többéves pénzügyi keret alapján elfogadott általános uniós költségvetésen 
alapuló intézményi költségvetésből eredő költségvetési kötelezettségvállalásokat. Semmi sem 
indokolja további kapcsolódási pont létrehozását a személyzeti szabályzat és az EU pénzügyi 
kerete között. Megjegyzendő továbbá, hogy a többéves pénzügyi keret 5. címe az 
„Intézmények igazgatási kiadásait” tartalmazza, ami jóval túlmutat az alkalmazottakkal 
kapcsolatos kiadásaikon. 

                                               
1 A Tanács rendelete a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (COM (2011)0398).
2 HL L 68., 2011.3.15., 1. o.
3 Megjegyzendő, hogy a 2000–2010 közötti időszakban az intézmények Szerződések által előírt, illetve a
bővítésekből eredő változó feladatai az alábbi létszámnövekedést eredményezték: Bizottság 21,6%, Tanács 
34,3%, Európai Parlament 52,5%, Bíróság 90,8%, Számvevőszék 61,1%, EGSZB 35,2%, Régiók Bizottsága 
140%. 
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Ezért, bár az előadó úgy véli, hogy az intézményeknek rendelkezniük kell a szükséges 
megtakarításokról, az e megtakarítások alapját képező részletes módszer és a források 
megválasztását az intézményekre kell bízni.  Az intézmények vannak a leginkább abban a 
helyzetben, hogy pontosan megjelöljék és határozzanak arról, hogy hol lehet a kiadásokat 
csökkenteni a megfelelő intézményi működés akadályozása nélkül. Egy ilyen irányú 
kötelezettségvállalás megfelelőbb volna. 

Az említett okok miatt az előadó nem javasolja e javaslat megvalósítását.

2.2 Munkafeltételek

Az előadó rámutat, hogy a Bizottság által javasolt egyéb megtakarítási intézkedések a 
foglalkoztatási feltételekre vonatkoznak, és többek között magukban foglalják az alábbiakat:

a) a munkaidőre vonatkozó módosítások:
- a munkaidő növelése a munkaórák minimális számának (40) bevezetése révén, anyagi 

ellentételezés nélkül,
- a hazautazásra szolgáló éves utazási idő 3 napra való csökkentése;
b) a nyugdíjrendszer módosítása:
- a nyugdíjkorhatár 63 évről 65 évre emelése, fenntartva a lehetőséget a munka 

folytatására a 67. életév betöltéséig,
- az előnyugdíj-korhatár 55 évről 58 évre emelése,
- az előnyugdíjba vonuló tisztviselők arányának az egy adott évben valamennyi 

intézményben nyugdíjba vonulók 10%-áról ezek 5%-ára csökkentése;
c) a juttatásokat és jogosultságokat érintő módosítások:
- a hazautazásra szolgáló éves utazási juttatás csökkentése,
- a költözési költségek visszatérítésére vonatkozó szabályok kiigazítása,
- a kiküldetési költségek visszatérítésére vonatkozó szabályok kiigazítása.

Ezen intézkedések némelyike a munkafeltételek a tagállamokban végrehajtott közelmúltbeli 
kiigazításainak összefüggésében vizsgálandó, különösen a nyugdíjkorhatár emelése, amely a 
jelenlegi, Unió-szerte megfigyelhető demográfiai tendenciákat tükrözi.  Más intézkedések, bár 
megtakarítási célt szolgálnak, nem igazán tekinthetők a javasolt módosítások kulcsfontosságú 
elemeinek.

A szövegben konkrét javaslat szerepel arra, hogy az intézményeknek módjukban álljon, hogy 
a modern emberi-erőforrás gazdálkodás módszereként rugalmas munkaidő rendszereket 
vezessenek be. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság ugyan alapvetően helyes megközelítést 
alkalmaz, de tüzetesebben meg fogja vizsgálni azokat az eseteket, amikor az alkalmazottak 
bizonyos kategóriái tekintetében az ilyen rendszerek korlátozására lehet szükség.

2.3 Az asszisztensi (AST besorolás) előmeneteli rendszer

A 2004-es reform új struktúrát alakított ki az AST előmeneteli rendszer tekintetében. 
Ugyanakkor úgy tűnik1, hogy az AST bérstruktúra és előmeneteli rendszer további 

                                               
1 Lásd még a Bizottság 2011. március 30-i jelentését a régi és az új előmeneteli struktúrák közti 
egyenértékűségről. A személyzeti szabályzat 6. cikke (COM(2011)171).
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kiigazításra szorul. 

A Bizottság eredetileg korrekciós intézkedésként titkársági szinten szerződéses alkalmazottak 
foglalkoztatását javasolta. A Jogi Bizottságban 2011 júliusában a Bizottsággal és annak 
alelnökével, Šefčovič úrral folytatott első eszmecsere során világossá vált, hogy egy ilyen 
javaslat azzal a veszéllyel jár, hogy az intézmények esetleg nem találnak majd megfelelő 
számban bizonyos (pl. nyelvi) profillal rendelkező alkalmazottakat, és ezért a javaslat nem 
elfogadható.  Ezt a Bizottság által a hivatalos javaslat elfogadása előtti időszakban folytatott 
társadalmi párbeszéd folyamán is egyértelművé tették.  

A Bizottság végül úgy döntött, új AST/SC besorolást javasol az egyszerűbb feladatokkal 
megbízott alkalmazottak alacsonyabb szintű előremeneteli rendszerének létrehozása céljából. 
A javaslat szerint az új kategóriába soroltak szolgálatba lépéskor az AST1 fokozatnál két 
fokkal alacsonyabb szintről indulnának.  Hangsúlyozandó, hogy az előadó, bár nem ellenzi az 
AST/SC kategória létrehozását, nem fogadhat el ilyen alacsony kezdő besorolást.  A kezdő 
besorolásoknak minden kategóriában biztosítaniuk kell, hogy az intézmények megfelelő 
alkalmazottakat vehessenek fel. E konkrét esetben kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az 
intézmények képesek legyenek a tagországok széles köréből olyan, sokszínű nyelvi háttérrel 
rendelkező asszisztenseket (legtöbbször nőket) felvenni, akik képesek kielégíteni a 
többnemzetiségű és többnyelvű szolgálat igényeit, amely szolgálat továbbra is a 27 uniós 
tagállam polgárait szolgáló többnemzetiségű uniós intézmények szilárd alapja. Ebben az 
összefüggésben a földrajzi egyensúly intézményeken belüli megőrzése olyan, fontos tényező, 
amelyet nem szabad feladni, és amelyre különösen gondot kell fordítani. Mérlegre kell tenni 
egyrészt a lehetséges megtakarításokat, másrészt az intézmények azon kötelezettségét, hogy 
folyamatosan magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak. Fontos a nemek közti egyenlőség 
elvének megfelelő megóvása is. Ezért az előadó azt javasolja, hogy az AST/SC csoport kezdő 
besorolása egy szinttel az AST 1 csoport alá kerüljön. 

Az AST besorolás tekintetében az előadó a javaslat két elemét emeli ki. Először is meg kell 
említeni a 2004. május 1-jét követően felvett, átmeneti kategóriájú asszisztensek AST 
karrierjének AST 7-ben való korlátozását.  Az előadó rámutat, hogy ez azon munkaerő-
felvételi feltételek megszegése, amelyek révén ez az asszisztensi csoport eredetileg AST 11 
fokozatig való előmenetellel számolhatott. Az intézkedés enyhítése érdekében az elérhető 
legmagasabb fokozatot AST 9-ben kellene meghatározni. Másodsorban az előadó azt 
javasolja, hogy képezze alapos vizsgálat tárgyát az AST előmeneteli rendszer javasolt 
átalakítása, melynek értelmében a két legfelső fokozatot csak a jelentős szintű feladatkört 
betöltő alkalmazottak számára tartanák fent. 

3. Egyedi észrevételek

Az előadó úgy döntött, hogy a jelentés-tervezetben néhány olyan ponttal is foglalkozik, 
amelyek csak egyes intézményeket érintenek, és jó ideje megoldásra várnak.  Ezek közé 
tartozik egy a parlamenti asszisztensek nyugdíjba vonulására vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket bevezető módosítás.  Annak érdekében, hogy teljesüljön az intézményeknek 
az esélyegyenlőség politikáját alkalmazó foglalkoztatási gyakorlatra irányuló 
kötelezettségvállalása, az előadó módosítási javaslatot tesz a fogyatékossággal élő 
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alkalmazottak helyzetének kezelése céljából is.


