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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998,
Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on
muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1999
(EKP/1998/4)

(1999/330/EY)
(EYVL L 125, 19.5.1999, s. 32)

Muutettu:
virallinen lehti

►M1 Euroopan keskuspankin päätös 2001/566/EY, tehty 5 päivänä heinäkuuta
2001
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▼B
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998,
Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta
1999
(EKP/1998/4)

(1999/330/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan
keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’) ja erityisesti
sen 36.1 artiklan ja 47.2 artiklan viidennen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan ehdotuksen,
ottaa huomioon EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksen,
ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin henkilöstökomitean
lausunnon,
sekä katsoo, että
(1)

perussäännön mukaan EKP:n neuvosto vahvistaa EKP:n johtokunnan ehdotuksesta EKP:n henkilöstöä koskevat palvelussuhteen
ehdot,

(2)

palvelussuhteen ehtojen tulisi sisältää säännöt, jotka yhdessä
työsopimusten kanssa määräävät EKP:n ja sen henkilöstön
välisistä työsuhteista,

(3)

palvelussuhteen ehdot tulisi laatia sellaisiksi, ettäa niillä turvataan
EKP:n henkilöstön itsenäisyyden, pätevyyden, tehokkuuden ja
riippumattomuuden korkea taso, että henkilöstö rekrytoidaan
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta ja
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta ja että
henkilöstö voi samalla hoitaa tehtäviään olosuhteissa, joissa
työtehokkuus on mahdollisimman suuri,

(4)

palvelussuhteen ehtojen tavoitteena on edistää tasapuolista
kohtelua sekä oikeusvarmuutta, avoimuutta ja tehokkuutta, ja

(5)

EKP:n noudattaman avoimuuspolitiikan mukaisesti varmistetaan,
että EKP:n henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ovat
kaikkien asiasta kiinnostuneiden saatavilla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Täten hyväksytään EKP:n palvelussuhteen ehdot.
2 artikla
▼M1
EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin voi tutustua EKP:n wwwsivustolla (http://www.ecb.int).
▼B
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

