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Amendamentul 6
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor 
Europene (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”) stabileşte 
principiile bugetare şi normele financiare 
care ar trebui respectate în orice act 
legislativ. Este necesar să fie modificate 
anumite dispoziţii din Regulamentul 
financiar pentru a ţine cont de schimbările 
introduse de Tratatul de la Lisabona.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor 
Europene (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”) stabileşte 
principiile bugetare şi normele financiare 
care ar trebui respectate în orice act 
legislativ. Este necesar să fie modificate 
anumite dispoziţii din Regulamentul 
financiar pentru a ţine cont de schimbările 
introduse de Tratatul de la Lisabona şi de 
înfiinţare a Serviciului european pentru 
acţiune externă;.

Or. en

Amendamentul 7
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul de la Lisabona instituie 
Serviciul european pentru acţiune externă 
(denumit în continuare „SEAE”). În 
conformitate cu concluziile Consiliului 
European din 29 şi 30 octombrie 2009, 
SEAE este un serviciu sui generis şi ar 
trebui tratat ca instituţie în sensul 
Regulamentului financiar.

(2) Tratatul de la Lisabona instituie 
Serviciul european pentru acţiune externă 
(denumit în continuare „SEAE”). În 
conformitate cu Decizia Consiliului 
2010/.../UE din 2010 de stabilire a 
organizării şi funcţionării Serviciului 
european pentru acţiune externă, SEAE 
este un serviciu sui generis şi trebuie tratat
ca instituţie în sensul Regulamentului 
financiar.
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Amendamentul 8
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca 
instituţie în sensul Regulamentului 
financiar, Parlamentul European trebuie să 
îi acorde acestui serviciu descărcarea de 
gestiune pentru execuţia creditelor 
aprobate în secţiunea din buget consacrată 
SEAE. De asemenea, Parlamentul 
European ar trebui să continue să acorde 
Comisiei descărcarea de gestiune pentru 
execuţia secţiunii bugetare consacrate 
Comisiei, inclusiv pentru creditele 
operaţionale executate de şefii delegaţiilor 
Uniunii, care acţionează în calitate de 
ordonatori de credite subdelegaţi ai 
Comisiei.

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca 
instituţie în sensul Regulamentului 
financiar, Parlamentul European trebuie să 
îi acorde acestui serviciu descărcarea de 
gestiune pentru execuţia creditelor 
aprobate în secţiunea din buget consacrată 
SEAE. SEAE face obiectul procedurilor 
privind descărcarea de gestiune, prevăzute 
la articolul 319 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi la 
articolele 145-147 din Regulamentul 
financiar. De asemenea, Parlamentul 
European ar trebui să continue să acorde 
Comisiei descărcarea de gestiune pentru 
execuţia secţiunii bugetare consacrate 
Comisiei, inclusiv pentru creditele 
operaţionale executate de şefii delegaţiilor 
Uniunii, care acţionează în calitate de 
ordonatori de credite subdelegaţi ai 
Comisiei. Datorită complexităţii acestei 
structuri trebuie aplicate dispoziții de 
înaltă calitate privind trasabilitatea și 
răspunderea bugetară și financiară.

Or. en

Amendamentul 9
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că (4) Tratatul de la Lisabona prevede că 
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delegaţiile Comisiei vor face parte 
integrantă din SEAE ca delegaţii ale 
Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea 
eficientă, toate cheltuielile administrative şi 
de sprijin ale delegaţiilor Uniunii care 
finanţează costuri comune ar trebui 
executate de un singur serviciu de sprijin. 
În acest scop, Regulamentul financiar ar 
trebui să prevadă posibilitatea introducerii 
unor norme detaliate, care urmează să fie 
stabilite de comun acord cu Comisia, 
pentru a facilita execuţia creditelor de 
funcţionare ale delegaţiilor Uniunii, 
înscrise în secţiunile bugetare consacrate 
SEAE şi Consiliului.

delegaţiile Comisiei vor face parte 
integrantă din SEAE ca delegaţii ale 
Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea 
eficientă, toate cheltuielile administrative şi 
de sprijin ale delegaţiilor Uniunii care 
finanţează costuri comune ar trebui 
executate de un singur serviciu de sprijin. 
În acest scop, Regulamentul financiar ar 
trebui să prevadă posibilitatea introducerii 
unor norme detaliate, care urmează să fie 
stabilite de comun acord cu Comisia, 
pentru a facilita execuţia creditelor de 
funcţionare ale delegaţiilor Uniunii, 
înscrise în secţiunea bugetară consacrată 
SEAE.

Or. en

Amendamentul 10
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În sensul prezentului regulament, 
termenul „Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate” trebuie interpretat în 
conformitate cu funcţiile diferite ale 
Înaltului Reprezentant în temeiul 
articolul 18 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 11
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 50 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun 
acord cu Comisia, norme detaliate pentru a 
facilita execuţia creditelor de funcţionare 
ale delegaţiilor Uniunii, înscrise în 
secţiunile din buget consacrate SEAE şi 
Consiliului.

Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun 
acord cu Comisia, norme detaliate pentru a 
facilita execuţia creditelor de funcţionare 
ale delegaţiilor Uniunii, înscrise în 
secţiunea din buget consacrată SEAE.

Or. en

Amendamentul 12
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – alineatul 1 – paragraf 3 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 60a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se iveşte o situaţie sau un 
conflict de tipul celor menţionate la al 
doilea paragraf, şefii delegaţiilor Uniunii 
informează, fără întârziere, departamentul 
responsabil al Comisiei şi Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate de acest 
lucru.

Atunci când se iveşte o situaţie sau un 
conflict de tipul celor menţionate la al 
doilea paragraf, şefii delegaţiilor Uniunii 
informează, fără întârziere, directorii 
generali din Comisie şi din SEAE de acest 
lucru. Directorii generali de la nivelul 
SEAE iau măsurile corespunzătoare 
pentru remedierea situaţiei.

Or. en

Amendamentul 13
Elmar Brok

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – alineatul 4a (nou)
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 60a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia se asigură că aceste 
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competenţe subdelegate nu aduc atingere 
procedurii de descărcare de gestiune în 
Parlamentul European, în cadrul căreia 
Comisia îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru bugetul de 
funcţionare a SEAE.

Or. en


