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għall-Kumitat għall-Baġits
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emendi 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(4a) Wara l-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 31, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna għandu jfassal stima tad-dħul u l-
infiq tiegħu, li għandu jibgħat lill-
Kummissjoni qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull 
sena. Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi 
President tal-Kummissjoni għandu 
jorganizza konsultazzjonijiet, 
rispettivament, mal-Kummissarju għall-
Politika ta’ Żvilupp u mal-Kummissarji 
għall-Politika ta' Viċinat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f’Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

Emendi 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(4b) Fl-Artikolu 41(1), għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej: 
“Sabiex tiżgura t-trasparenza baġitarja 
fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
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il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-
awtorità baġitarja, flimkien mal-abbozz 
ta' baġit tal-UE, dokument ta' ħidma li 
jippreżenta, b'mod komprensiv, l-infiq 
kollu marbut mal-azzjonijiet esterni tal-
Unjoni.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

 It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f’Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja. 

Emendi 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 c (ġdid)
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 46 - paragrafu 1 - punt 3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(4b) Fil-punt (3)(a) tal-Artikolu 46(1), 
għandhom jiżdiedu s-subparagrafi li 
ġejjin:
“L-organigramma għat-taqsima tas-
SEAE tal-baġit għandha tistabbilixxi n-
numru ta’ postijiet għal kull grad f’kull 
kategorija u n-numru ta’ postijiet 
permanenti u temporanji inkluż il-
persunal kuntrattwali u lokali awtorizzat 
fil-limiti tal-approprjazzjonijiet baġitarji.
L-organigramma għandha turi 
kwalunkwe żieda jew tnaqqis tal-postijiet 
skont il-grad u l-kategorija fl-
amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u d-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni kollha kemm 
huma fuq il-bażi tas-sena preċedenti.
L-organigramma għandha turi, ħdejn in-
numru ta’ postijiet awtorizzati għas-sena 
finanzjarja, in-numru ta’ postijiet 
awtorizzati għas-sena preċedenti, kif ukoll 
in-numru ta’ postijiet okkupati minn 
diplomati ġejjin mill-Istati Membri, mill-
Kunsill u mill-istaff tal-Kummissjoni.
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L-Awtorità Baġitarja għandha tkun 
informata dwar in-numru ta’ postijiet 
għal kull grad, f’kull kategorija u f’kull 
waħda mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, 
kif ukoll l-amministrazzjoni ċentrali tas-
SEAE. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata bħala anness għall-
organigramma għat-taqsima tas-SEAE 
tal-baġit.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

 It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f’Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja. 

Emendi 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu 
miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet operattivi tad-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-
taqsimiet tal-Baġit tal-EEAS u tal-Kunsill.

Fi ħdan is-SEAE, Direttur Ġenerali 
għall-baġit u l-amministrazzjoni għandu 
jkun responsabbli lejn ir-Rappreżentant 
Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni 
għall-ġestjoni amministrattiva u baġitarja 
interna tas-SEAE. Għandu jsegwi l-istess 
linji baġitarji u regoli amministrattivi kif 
applikabbli fil-Parti tat-Taqsima III tal-
baġit tal-UE li taqa' taħt l-Intestatura V 
tal-qafas finanzjarju multiannwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f’Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja. 
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Emendi 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 66 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Dan għandu japplika mutatis mutandis 
għall-awtoritajiet ta’ Stat Membru għall-
persunal li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi tal-Istati Membri. L-Istat 
Membru ta’ oriġini għandu jkun 
responsabbli għas-somom kollha mhux 
irkuprati fi żmien tliet snin wara li tkun 
ittieħdet deċiżjoni dwar ir-responsabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f’Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja. 


