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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 31, după primul paragraf 
se inserează următorul paragraf:
„Serviciul european pentru acțiune 
externă întocmește un deviz de venituri și 
cheltuieli, pe care îl transmite Comisiei în 
fiecare an, înainte de 1 iulie. Înalta 
reprezentantă/vicepreședinta Comisiei 
procedează la consultări cu comisarul 
pentru politica de dezvoltare și cu 
comisarul pentru politica de vecinătate, 
având ca obiect responsabilitățile ce le 
incumbă fiecărora.”

Or. en

Justificare

Textul reproduce fidel acordul realizat la Madrid și votat în plen.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4b (nou)
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 41 alineatul (1) se 
inserează următorul paragraf: 
„Pentru a asigura transparența bugetară 
în domeniul acțiunii externe a Uniunii, 
Comisia transmite autorității bugetare, 
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împreună cu proiectul de buget al UE, un 
document de lucru care prezintă, într-un 
mod cuprinzător, toate cheltuielile legate 
de acțiunile externe a Uniunii.”

Or. en

Justificare

 Textul reproduce fidel acordul realizat la Madrid și votat în plen. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4c (nou)
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 46 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 46 alineatul (1) punctul 
(3) litera (a), se adaugă următoarele 
paragrafe:
„Organigrama pentru capitolul SEAE al 
bugetului stabilește numărul de posturi 
pentru fiecare grad din fiecare categorie 
și numărul de posturi temporare și 
permanente, inclusiv personalul 
contractual și local autorizat în limitele 
creditelor bugetare.
Organigrama indică orice majorare sau 
reducere a numărului de posturi pe grade 
și categorii din administrația centrală a 
SEAE și integral din delegațiile Uniunii, 
pe baza anului precedent.
Alături de numărul de posturi autorizat 
pentru anul financiar, organigrama 
indică numărul de posturi autorizat 
pentru anul precedent, precum și 
numărul de posturi ocupate de diplomați 
proveniți din statele membre și din 
personalul Consiliului și al Comisiei.
Autoritatea bugetară este informată cu 
privire la numărul de posturi pentru 
fiecare grad din fiecare categorie și din 
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fiecare dintre delegațiile Uniunii, precum 
și din administrația centrală a SEAE. 
Aceste date se prezintă sub forma unei 
anexe la organigrama pentru capitolul 
SEAE din buget.”

Or. en

Justificare

 Textul reproduce fidel acordul realizat la Madrid și votat în plen. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun 
acord cu Comisia, norme detaliate pentru 
a facilita execuția creditelor de 
funcționare ale delegațiilor Uniunii, 
înscrise în secțiunile din buget consacrate 
SEAE și Consiliului.

În cadrul SEAE există un director 
general pentru buget și administrație, 
care răspunde în fața Înaltei 
reprezentante/vicepreședintei Comisiei  
pentru gestionarea administrativă și 
bugetară internă a SEAE. Acesta respectă 
aceleași linii bugetare și norme 
administrative aplicabile în secțiunea III 
din bugetul UE care intră sub incidența 
rubricii V din Cadrul financiar 
multianual.

Or. en

Justificare

 Textul reproduce fidel acordul realizat la Madrid și votat în plen. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta se aplică mutatis mutandis 
autorităților dintr-un stat membru pentru 
personalul provenit din serviciile 
diplomatice ale statelor membre. Statul 
membru de origine este răspunzător 
pentru toate sumele nerecuperate în 
termen de trei ani de la adoptarea unei 
decizii cu privire la responsabilitate.

Or. en

Justificare

 Textul reproduce fidel acordul realizat la Madrid și votat în plen. 


