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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-emendi li jinsabu f'din l-opinjoni jistabbilixxu ruħhom tul il-passaġġ definit mir-
Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Lulju 2010 dwar il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna u tikkonferma l-qafas legali ġenerali definit f'tali deċiżjoni bil-ħsieb li 
jiġi żgurat Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna li jkun koerenti, effiċjenti, indipendenti u 
tassew definit u mibni f'konformità sħiħa mal-metodu tal-Komunità. L-emendi li jinsabu f'din 
l-opinjoni jfittxu li jiksbu tliet għanijiet importanti: (i) li jipprovdu qafas operattiv, li jista' 
jiżgura l-indipendenza u l-lealtà sħiħa tal-persunal tas-SEAE fit-twettiq tal-kompiti tagħhom, 
b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-persunal li jkun ġej mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, billi dawn m'għandux ikollhom "żewġ kpiepel", jiġifieri, jirrispondu kemm għar-
Rappreżentant Għoli kif ukoll għall-ġerarkija tas-servizz diplomatiku nazzjonali tal-oriġini 
tagħhom, iżda għandhom jiffunzjonaw biss skont l-istruzzjonijiet u r-responsabbiltà tar-
Rappreżentant Għoli, bħala l-awtorità li taħtarhom; (ii) li jfissru għar-Rappreżentant Għoli -
li, skont l-Artikolu 6(12) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi s-SEAE, għandu l-
kompetenza jieħu miżuri xierqa biex jipprovdi l-persunal tas-SEAE b'taħriġ adegwat komuni, 
filwaqt li jibni b'mod partikolari fuq il-prattiki u l-istrutturi nazzjonali u tal-UE eżistenti fi 
żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni - sistema ta' siwi kbir ta' taħriġ u żvilupp 
professjonali bil-għan li jinħoloq esprit de corps tassew fost il-persunal tas-SEAE u li jisfrutta 
d-dimensjonijiet akkademiċi u ta' riċerka tat-Tramuntana, tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE; u 
(iii) jiżgura r-rappreżentanza ġeografika xierqa u l-bilanċ bejn is-sessi fil-kompożizzjoni tal-
persunal tas-SEAE. Għal dawn l-għanijiet, l-emendi li jinsabu f'din l-opinjoni jtennu l-
elementi ewlenin tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi s-SEAE, bħal, pereżempju, il-ħtieġa 
fundamentali ta' trattament ugwali u opportunitajiet ta' karrieri għall-persunal kollu tas-SEAE, 
jew il-ħtieġa li tiġi żgurata mill-aktar fis il-possibbiltà għall-uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-UE 
minbarra l-Kunsill u l-Kummissjoni, b'mod partikolari l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew, li 
japplikaw għal karigi battala fis-SEAE. Fl-istess ħin, dawn l-emendi jwettqu u jkomplu 
jiddefinixxu l-aspetti speċifiċi li jinsabu kemm fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva li takkumpanja d-
Deċiżjoni li tistabbilixxi s-SEAE kif ukoll fl-istess Deċiżjoni. F'dan ir-rigward id-
dikjarazzjoni li tinsab fl-Artikolu 7 ta' dik ir-riżoluzzjoni li "il-miżuri speċifiċi addizzjonali 
previsti fl-Artikolu 6(6) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill għat-tisħiħ tar-rappreżentanza ġeografika u 
l-bilanċ bejn is-sessi għandhom jinkludu, fir-rigward ta' rappreżentanza ġeografika, miżuri 
analogi għal dawk previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 401/2004", jekk iċ-
ċittadini ta' Stat Membru jew ta' aktar minn wieħed ma jkunux irrappreżentati biżżejjed fis-
SEAE, issa kompliet tiġi ssostanzjata permezz tad-dispożizzjoni espliċita biex ir-
Rappreżentant Għoli jirrikorri għall-valur ta' referenza Kinnock definit fid-dawl tat-tkabbir 
tal-2004 u jadotta miżuri temporanji speċjali - inkluż il-ftuħ ta' kompetizzjonijiet interni u 
esterni riżervati biss għaċ-ċittadini ta' dawk l-Istati Membri li jistgħu ma jkunux 
irrappreżentati biżżejjed - li jitilqu mir-Regolamenti tal-Persunal u għandhom l-għan li 
jirrimedjaw bis-sħiħ u kif jixraq ir-rappreżentanza ġeografika. Il-fatt li l-persunal tas-SEAE se 
jkun suġġett għar-Regolamenti tal-Persunal, safejn jikkonċerna l-uffiċjali tal-UE, u għall-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg, safejn jikkonċerna l-persunal ġej minn servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, aġenti temporanji u aġenti b'kuntratt, jimplika l-ħtieġa, fejn ikun xieraq, li l-istess 
emenda titressaq darbtejn, darba biex tiġi żgurata riflessjoni ġusta fir-Regolamenti tal-
Persunal, u b'hekk l-applikazzjoni tagħha għall-Uffiċjali tal-UE, u darba biex tiġi żgurata 
riflessjoni ġusta fil-Kundizzjonijiet ta' Impjieg, u għalhekk l-applikazzjoni tagħha għall-
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persunal tas-SEAE li jkun ġej minn servizzi diplomatiċi nazzjonali, aġenti temporanji u aġenti 
b'kuntratt.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà għandu jiġi assistit minn 
Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna 
(SEAE). Dan is-servizz għandu jaħdem 
f'kooperazzjoni mas-servizzi diplomatiċi 
tal-Istati Membri u għandu jinkludi 
uffiċjali mid-dipartimenti rilevanti tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni kif ukoll persunal issekondat
mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-
Istati Membri.

(1) Skont l-Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà għandu jiġi assistit minn 
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE). Dan is-servizz għandu jaħdem 
f'kooperazzjoni mas-servizzi diplomatiċi 
tal-Istati Membri u għandu jinkludi 
uffiċjali mid-dipartimenti rilevanti tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni kif ukoll persunal li jkun ġej
mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-
Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata fir-Regolament li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal u l-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg għandha tkun konsistenti ma' dik tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. 
B'mod partikolari, it-terminu "issekondat" għandu jintuża biss rigward l-"Esperti nazzjonali 
speċjalizzati ssekondati" imsemmija fil-Premessa 12 u fl-Artikolu 6(3) ta' din id-Deċiżjoni. 
Dawn għandhom ikunu limitati fin-numru u m'għandhomx jingħaddu mat-terz li l-persunal 
mill-Istati Membri għandu jirrappreżenta meta s-SEAE jilħaq il-kapaċità massima tiegħu.
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Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Is-SEAE għandu jifforma parti mill-
amministrazzjoni Ewropea miftuħa, 
effiċjenti u indipendenti tal-Unjoni, kif 
hemm stipulat fl-Artikolu 298 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. L-emenda tenfasizza n-natura tas-SEAE bħala parti 
minn servizz ċivili Ewropew indipendenti.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Meta s-SEAE jilħaq il-kapaċità sħiħa 
tiegħu, l-uffiċjali permanenti tal-Unjoni 
għandhom jirrappreżentaw, skont l-
Artikolu 6(9) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2010/427/UE tas-26 ta’ Lulju 2010 li 
tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna1, tal-inqas 60% tal-
persunal kollu tas-SEAE fil-livell AD, u 
għandu jiġi rifless fil-gradi kollha fi ħdan 
il-ġerarkija tas-SEAE.
___________________
1 ĠU L 201, 3.8.2010, p. 30.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Il-kunċett ta' amministrazzjoni 
Ewropea jitlob, bħala prinċipju 
fundamentali, rappreżentanza ġeografika 
adegwata u bilanċ xieraq bejn is-sessi 
għal dak li hu persunal. Ir-reklutaġġ 
għall-karigi fis-SEAE, filwaqt li jkun 
ibbażat fuq il-mertu, għandu jinkludi 
preżenza xierqa fil-livelli kollha ta' 
ċittadini mill-Istati Membri kollha. 
Għandu jiġi żgurat li jkun hemm ukoll 
bilanċ xieraq bejn is-sessi fil-livelli kollha. 
Meta, fil-ġejjieni, is-SEAE jorganizza 
kompetizzjonijiet għar-reklutaġġ għas-
SEAE, il-kandidati fuq il-listi ta' riserva 
tal-EPSO għal impjieg mas-SEAE 
għandu jkollhom prijorità meta jiġu biex 
jimtlew karigi battala. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-idea ta’ amministrazzjoni Ewropea tikkonsisti, bħala prerekwiżit, fil-
ħtieġa li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jkun tassew rappreżentattiv tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea u taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u, bħala tali, ikun 
ikkaratterizzat minn rappreżentanza ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn is-sessi.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Il-Paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni 
leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 
ta' Lulju 2010 dwar il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
organizzazzjoni u l-funzjonament tas-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
jgħid li miżuri speċifiċi addizzjonali 
previsti fl-Artikolu 6(6) tad-Deċiżjoni tal-
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Kunsill għat-tisħiħ tar-rappreżentanza 
ġeografika, il-bilanċ istituzzjonali u l-
bilanċ bejn is-sessi għandhom jinkludu, 
fir-rigward tar-rappreżentanza 
ġeografika, miżuri analogi għal dawk 
stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 401/2004.

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat fil-Paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' 
Lulju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-SEAE, għandu jkun ċar li l-kunċett ta' amministrazzjoni Ewropea jinvolvi 
bħala prerekwiżit il-ħtieġa li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jkun tassew 
rappreżentattiv tal-Istati Membri u taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u, bħala tali, 
għandu jkun ikkaratterizzat minn rappreżentanza ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn 
is-sessi.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Meta jitqies li ċerti Stati Membri 
mhumiex irrappreżentati biżżejjed fid-
Direttorat Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Esterni tal-Kummissjoni, bir-riskju 
konsegwenti li dan jista' jkompli japplika 
għas-SEAE wkoll, għandhom jiddaħħlu 
miżuri temporanji u jibqgħu fis-seħħ mill-
inqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Ġustifikazzjoni

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jkun tassew rappreżentattiv tal-Istati 
Membri u taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u, bħala tali, għandu jkun ikkaratterizzat 
minn rappreżentanza ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn is-sessi. Il-fatt li ċerti Stati 
Membri mhumiex irrappreżentati biżżejjed fid-Direttorat Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni 
tal-Kummissjoni Ewropea jiġġustifika l-provvediment ta' miżuri speċjali fit-tul biex ikun 
żgurat li żbilanċ bħal dan ma jikkaratterizzax is-SEAE wkoll.



PE445.792v03-00 8/29 AD\833307MT.doc

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Il-membri tal-persunal tas-SEAE 
għandhom iwettqu dmirijiethom u jaġixxu 
biss fl-interess tal-Unjoni. Huma 
m'għandhom la jfittxu u lanqas jieħdu 
istruzzjonijiet mill-ebda gvern, awtorità, 
organizzazzjoni jew persuna barra mis-
SEAE jew kwalunkwe korp jew persuna 
oħra ħlief ir-Rappreżentant Għoli għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà. Huma m'għandhom jaċċettaw l-
ebda xorta ta' ħlas minn ebda sors ieħor 
għajr is-SEAE.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-konsistenza mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u biex terġa' ssir enfasi li, 
irrispettivament minn jekk il-persunal tas-SEAE jkunx ġej mill-amministrazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea jew mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri, il-persunal għandu 
jirrispondi biss għar-Rappreżentant Għoli.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-membri kollha tal-persunal tas-
SEAE koperti bir-Regolamenti tal-
Persunal u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg 
ta' Uffiċjali Oħra għandu jkollhom l-
istess drittijiet u obbligi, irrispettivament 
minn jekk humiex uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew aġenti temporanji li jkunu 
ġejjin mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali 
tal-Istati Membri, u għandhom jiġu 
ttrattati b'mod ugwali, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-eliġibilità li jassumu l-
ħatriet kollha fis-SEAE bl-istess 
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kundizzjonijiet. Ma għandha ssir l-ebda 
distinzjoni bejn aġenti temporanji li jkunu 
ġejjin minn servizzi diplomatiċi nazzjonali 
u uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tal-allokazzjoni tad-dmirijiet biex jitwettqu 
fl-oqsma kollha tal-attivitajiet u l-politiki 
implimentati mis-SEAE.

Ġustifikazzjoni

L-ugwaljanza tad-drittijiet u tal-obbligi kif ukoll fil-prospetti tal-karriera huma kruċjali biex 
jiġi żgurat SEAE koerenti u indipendenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi evitat id-dubju, għandu jiġi 
kkonfermat li uffiċjali u persunal 
temporanju li jokkupa post f'entità 
organizzazzjonali li hija ttrasferita mis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jew tal-
Kummissjoni għas-SEAE skont id-
Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fl-
Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea huma meqjusa trasferiti mal-post 
tagħhom. Dan għandu japplika wkoll għal 
persunal kuntrattwali u lokali assenjat għal 
din l-entità organizzazzjonali. Għandhom 
jittieħdu miżuri speċifiċi biex jiġi żgurat li 
l-persunal kollu kkonċernat mit-
trasferiment jingħata l-pariri u l-
assistenza xierqa għall-karriera.

(5) Sabiex jiġi evitat id-dubju, għandu jiġi 
kkonfermat li uffiċjali u persunal 
temporanju li jokkupaw post f'entità 
organizzattiva li hija ttrasferita mis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jew tal-
Kummissjoni għas-SEAE skont id-
Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fl-
Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea huma meqjusa trasferiti mal-post 
tagħhom. Dan għandu japplika wkoll għal 
persunal kuntrattwali u lokali assenjat għal 
din l-entità organizzattiva.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt l-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu l-miżuri xierqa li jiżguraw 
taħriġ komuni għas-SEAE bi qbil mal-Artikolu 6(12) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill, huwa tassew 
xieraq li tiġi ddedikata premessa għal kwistjonijiet daqshekk importanti.
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Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-persunal tas-SEAE għandu 
jingħatalu żvilupp u taħriġ professjonali 
Ewropew komuni xieraq, bil-għan li 
jinħoloq sens komuni ta' appartenenza u 
ta' lealtà komuni (esprit de corps) u 
jissaħħu b'mod partikolari l-prattiki u l-
istrutturi eżistenti tal-Unjoni. Ir-
Rappreżentant Għoli, b'koperazzjoni mal-
Kummissjoni, b'mod partikolari mal-Viċi 
President tagħha għar-relazzjonijiet u l-
amministrazzjoni interistituzzjonali, u 
b'konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, għandu jieħu miżuri xierqa 
rigward dan fi żmien sena mid-dħul fis-
seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ..../... ta' ... 
li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna. Għal dan il-għan, iċ-
ċentri akkademiċi Ewropej ta' eċċellenza 
li għandhom tradizzjoni twila ta' 
assistenza għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
u rekord stabbilit fl-edukazzjoni, ir-
riċerka u l-analiżi tal-liġi u l-politiki tal-
Unjoni, bħall-Kulleġġ tal-Ewropa fi 
Bruges u Natolin u l-Istitut Universitarju 
Ewropew f'Firenze, jistgħu, 
b'konsultazzjoni mas-SEAE, jiddefinixxu 
s-sistema ta' taħriġ għall-persunal tas-
SEAE. Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-
għanijiet stabbiliti mis-SEAE, dawn 
jistgħu jużaw il-potenzjal eżistenti tal-
kompetenzi tal-iskejjel diplomatiċi tal-
Istati Membri. Dan għandu jwassal, f'fażi 
oħra, wara li tkun inkisbet esperjenza 
suffiċjenti, għall-ħolqien ta' Akkademja 
Diplomatika Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' taħriġ ibbażata fuq iċ-ċentri ta' eċċellenza Ewropej bħall-Kulleġġ tal-Ewropa, fi 
Bruges u Natolin, u l-Istitut Universitarju Ewropew, f'Firenze, kif ukoll l-iskejjel diplomatiċi 
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tal-Istati Membri, tisfrutta d-dimensjonijiet akkademiċi u ta' riċerka tal-UE fit-Tramuntana 
(Bruges), fil-Lvant (Natolin) u fin-Nofsinhar (Firenze) u żżomm il-possibbiltà li jkomplu 
jirrikorru, b'mod koordinat u integrat, għaċ-ċentri ta' taħriġ tas-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali bħala riżorsa ta' siwi kbir.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiġu kkunsidrati s-
sitwazzjonijiet speċifiċi b'mod flessibbli 
(pereżempju ħtieġa urġenti li jimtela post 
jew trasferimenti futuri ta' karigi ta' appoġġ 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE), trasferiment ta' uffiċjali fl-interessi 
tas-servizz, jiġifieri mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tal-post vakanti, 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE għandhom ikunu possibbli f'każijiet 
eċċezzjonali. Bl-istess mod, għandu jkun 
possibbli li uffiċjali jiġu trasferiti fl-
interess tas-servizz mis-SEAE għall-
Kunsill jew għall-Kummissjoni.

(7) Sabiex jiġu kkunsidrati s-
sitwazzjonijiet speċifiċi b'mod flessibbli 
(pereżempju ħtieġa urġenti li jimtela post 
jew trasferimenti futuri ta' karigi ta' appoġġ 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE), trasferiment ta' uffiċjali fl-interessi 
tas-servizz, jiġifieri mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tal-post vakanti, 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE għandhom ikunu possibbli f'każijiet 
eċċezzjonali ġġustifikati b'mod xieraq. Bl-
istess mod, għandu jkun possibbli li 
uffiċjali jiġu trasferiti fl-interess tas-servizz 
mis-SEAE għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fid-dawl tar-rwol u l-kompetenzi 
rilevanti tal-Parlament Ewropew fir-
rigward tad-definizzjoni tal-għanijiet u l-
għażliet bażiċi tal-Politika Barranija u ta' 
Sigurtà Komuni u b'kunsiderazzjoni tar-
rwol fundamentali tal-Parlament bħala 
awtorità baġitarja u r-rwol tiegħu ta' 
skrutinju demokratiku, uffiċjali mill-
Parlament Ewropew għandhom ikunu 
jistgħu japplikaw għal karigi fis-SEAE 
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mal-ewwel opportunità.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Is-SEAE jista’, f'każijiet speċifiċi, 
jirrikorri għal għadd limitat ta’ esperti 
nazzjonali speċjalizzati ssekondati (SNE), 
bil-għan li jwettqu kompiti speċifiċi fuq il-
bażi ta’ deskrizzjoni dettaljata tax-xogħol, 
li fuqhom ir-Rappreżentant Għoli għandu 
jkollu awtorità u li s-sekondar tagħhom 
ma għandux jingħadd mat-terz li l-
persunal mill-Istati Membri għandu 
jirrappreżenta meta s-SEAE jilħaq il-
kapaċità massima tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Jidher essenzjali li tkun iċċarata l-
pożizzjoni tal-SNE fis-SEAE fil-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet tal-persunal.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, fir-rigward tal-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet, is-setgħat li jikkonċernaw 
il-ħatriet għandhom ikunu eżerċitati abbażi 
ta' lista' ta' kandidati li fuqhom tkun qablet 
il-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tas-setgħat 
mogħtija lilha mit-Trattati. Dan għandu 
japplika mutatis mutandis għal 
trasferimenti fl-interessi tas-servizz.

2. Madankollu, fir-rigward tal-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet, is-setgħat li jikkonċernaw 
il-ħatriet għandhom ikunu eżerċitati bl-użu 
ta’ proċedura ta’ selezzjoni bir-reqqa 
bbażata fuq il-mertu u l-garanzija ta' 
rappreżentanza ġeografika adegwata, u 
bilanċ xieraq istituzzjonali u bejn is-sessi, 
abbażi ta' lista' ta' kandidati li fuqhom tkun 
qablet il-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tas-
setgħat mogħtija lilha mit-Trattati.
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Kjarifika tal-proċedura biex it-tieni sentenza ma 
tapplikax għat-trasferimenti kollha fl-interess tas-servizz, iżda għal dawk tal-Kapijiet tad-
Delegazzjoni biss.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 96 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Uffiċjal tas-SEAE li għandu jwettaq 
dmirijietu għall-Kummissjoni bħala parti 
mid-dmirijiet tiegħu jista' jkun obbligat 
jitlob u jieħu istruzzjonijiet mill-
Kummissjoni fir-rigward ta' dawn id-
dmirijiet.

F'oqsma fejn il-Kummissjoni teżerċita s-
setgħat mogħtija lilha mit-Trattati, il-
Kummissjoni tista', bi qbil mal-Artikolu 
221(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, tagħti wkoll 
istruzzjonijiet lid-delegazzjonijiet, li 
għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà 
ġenerali tal-Kap tad-Delegazzjoni. Il-
Kummissjoni u s-SEAE għandhom jaqblu 
dwar il-modalitajiet għall-ħruġ ta' 
istruzzjonijiet lid-delegazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Għandhom jistipulaw, 
b'mod partikolari, li meta l-Kummissjoni 
toħroġ istruzzjonijiet lill-Kapijiet tad-
Delegazzjoni, hija għandha 
simultanjament tipprovdi kopja ta' dawn 
l-istruzzjonijiet lill-amministrazzjoni 
ċentrali tas-SEAE.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 96 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-modalitajiet ta' implimentazzjoni ta' 
dan l-Artikolu għandhom jiġu miftehma 
bejn il-Kummissjoni u s-SEAE.

imħassar

Ġustifikazzjoni

B'konsegwenza tal-Emenda 15.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1), u minkejja l-Artikoli 4 u 29, 
l-Awtorità għall-Ħatra tal-Istituzzjonijiet 
ikkonċernati jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali, 
billi jaġixxu bi qbil komuni u biss fl-
interessi tas-servizz, wara li jkunu semgħu 
lill-uffiċjal ikkonċernat, jitrasferixxu 
uffiċjal mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni 
għas-SEAE mingħajr avviż ta' post vakanti 
lill-persunal. Uffiċjal SEAE jista' jiġi 
trasferit għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni taħt l-istess kundizzjonijiet.

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1), minkejja l-Artikoli 4 u 29, u 
għal perjodu ta’ sena wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Awtoritàjiet 
tal-Ħatra tal-Istituzzjonijiet ikkonċernati 
jistgħu, fuq il-bażi ta' deċiżjoni 
ġġustifikata b'mod xieraq u f'każijiet 
eċċezzjonali, billi jaġixxu bi qbil komuni u 
biss fl-interessi tas-servizz, wara li jkunu 
semgħu lill-uffiċjal ikkonċernat, 
jittrasferixxu uffiċjal mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni għas-SEAE mingħajr avviż 
ta' post vakanti lill-persunal. Uffiċjal tas-
SEAE jista' jiġi trasferit għall-Kunsill jew 
għall-Kummissjoni taħt l-istess 
kundizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Din id-deroga hija meħtieġa biss fil-perjodu 
inizjali; għaldaqstant għandha tkun limitata fiż-żmien.
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Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-iskopijiet tal-Artikolu 29(1)(a) u 
bla ħsara għall-Artikolu 97, meta jkun qed 
jimtela post vakanti fis-SEAE, l-Awtorità 
għall-Ħatra għandha tikkunsidra l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali tal-Kunsill, il-
Kummissjoni u s-SEAE, ta' persunal 
temporanju li għalihom japplika l-Artikolu 
2(e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Impjegati Oħra u ta' persunal minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
mingħajr ma tingħata prijorità lill 
kwalunkwe minn dawn il-kategoriji. 

1. Għall-iskopijiet tal-Artikolu 29(1)(a) u 
bla ħsara għall-Artikolu 97, meta jkun qed 
jimtela post vakanti fis-SEAE, l-Awtorità 
tal-Ħatra għandha tikkunsidra l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali tal-Kunsill, il-
Kummissjoni u s-SEAE, ta' persunal 
temporanju li għalihom japplika l-Artikolu 
2(e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Impjegati Oħra u ta' persunal minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
mingħajr ma tingħata prijorità lil xi waħda
minn dawn il-kategoriji. F’konformità 
mal-Artikolu 27 ta’ dawn ir-Regolamenti 
tal-Persunal u l-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 12(1) tal-Kundizzjonijiet ta' 
Impjieg ta' Uffiċjali Oħra, ir-reklutaġġ 
għandu jkun immirat biex jiżgura għall-
istituzzjoni s-servizz ta’ uffiċjali u 
persunal temporanju tal-ogħla standard 
ta’ abilità, effiċjenza u integrità, reklutati 
fuq il-bażi tar-rappreżentanza ġeografika, 
filwaqt li jiġi żgurat il-bilanċ istituzzjonali 
u bejn is-sessi. Dan l-obbligu għandu 
japplika għas-SEAE bħala entità u għall-
komponenti tal-persunal differenti, inkluż 
persunal temporanju msemmi fl-Artikolu 
2(e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Uffiċjali Oħra.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minn data stabbilita mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni, iżda mhux iktar tard mill-1 
ta' Lulju 2013, l-Awtorità għall-Ħatra
għandha tikkunsidra wkoll l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali minn 
istituzzjonijiet oħra mingħajr ma tingħata 
prijorità lil kwalunkwe minn dawn il-
kategoriji.

Minn data stabbilita mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni, iżda mhux iktar tard mill-1 
ta' Jannar 2012, l-Awtorità tal-Ħatra
għandha tikkunsidra wkoll l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali minn 
istituzzjonijiet oħra li jkunu suġġetti għall-
istess Regolamenti tal-Persunal u 
Kundizzjonijiet ta' Impjieg bħala SEAE 
bl-istess kundizzjonijiet, mingħajr ma 
tingħata prijorità lil xi waħda minn dawn 
il-kategoriji.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Wara Lisbona, il-lista tal-istituzzjonijiet (Art. 13 
TUE) tinkludi l-BĊE ukoll, li, madankollu, japplika r-Regolamenti tal-Persunal tiegħu stess 
(mibnija fuq il-linji tar-Regolamenti tal-Persunal ta' Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, imma 
sikwit b'kundizzjonijiet differenti) u għandu sistema differenti u simplifikata ta' reklutaġġ u 
kuntratti. Għandu jiġi speċifikat li dawk l-uffiċjali biss li għalihom japplikaw l-istess 
Regolamenti tal-Persunal, bl-istess kundizzjonijiet, għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
kandidati għas-SEAE.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jitqiesu l-applikazzjonijiet, l-
Awtorità tal-Ħatra għandha timplimenta 
l-għan ta' rappreżentanza ġeografika 
adegwata u ta' bilanċ xieraq istituzzjonali 
u bejn is-sessi. Minħabba n-natura 
eċċezzjonali tas-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet 
ġenerali mbassra għall-futur, għandhom 
isiru kompetizzjonijiet għar-reklutaġġ ta' 
uffiċjali mill-Istati Membri li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed sal-31 ta' 
Diċembru 2020, biex jiġi ggarantit ir-
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rispett għall-prinċipji ddikjarati fl-
Artikolu 27 ta' dawn ir-Regolamenti tal-
Persunal, inkluż ir-reklutaġġ fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa possibbli. 
Meta tqis l-applikazzjonijiet, l-Awtorità 
tal-Ħatra għandha dejjem, bi qbil mal-
Artikolu 6(9) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2010/427/UE, iżżomm mal-prinċipju li l-
uffiċjali permanenti tal-Unjoni għandhom 
jirrappreżentaw tal-inqas 60% tal-
persunal kollu tas-SEAE, u li dan għandu 
jidher fil-gradi kollha fi ħdan il-ġerarkija 
tas-SEAE.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98a
Kumitat Konsultattiv dwar il-Ħatra 
(CCA), kompost minn rappreżentanti tal-
Istati Membri, tal-Kummissjoni, tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Parlament Ewropew, għandu jagħti pariri 
lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika tas-
Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni 
dwar kwistjonijiet ta’ reklutaġġ fis-SEAE. 
Il-Kumitat għandu jissorvelja l-proċeduri 
tal-għażla fil-livelli kollha fis-SEAE u l-
iżvilupp tal-persunal tas-SEAE, 
partikularment fir-rigward tal-għan ta' 
bilanċ xieraq ġeografiku u bejn is-sessi.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Proċedura trasparenti u oġġettiva għandha 
tapplika għar-reklutaġġ mas-SEAE, bl-użu ta’ prattiki eżistenti b’modifiki xierqa.
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Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98b
Bl-għan li jiġi żgurat li l-membri kollha 
tal-persunal tas-SEAE jiġu ttrattati bl-
istess mod, kemm jekk jiġu mill-
amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif 
ukoll mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali 
tal-Istati Membri, partikolarment rigward 
l-eliġibilità biex jinkisbu l-karigi u r-
responsabbiltajiet kollha fi ħdan is-SEAE 
b'kundizzjonijiet ekwivalenti, ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u l-Viċi-President tal-Kummissjoni, bħala 
l-Awtorità tal-Ħatra, għandu jfassal 
tabella ta’ ekwivalenza bejn il-gradi 
amministrattivi tal-UE, partikolarment fil-
livell AD, u t-titoli ta’anzjanità 
diplomatika sabiex ikun żgurat li, meta 
jiġu reklutati, il-membri tal-persunal li 
jkunu ġejjin mill-Istati Membri jingħataw 
il-grad b’tali mod li jkun proporzjonat 
mal-anzjanità medja għal dak il-grad 
speċifiku.

Ġustifikazzjoni

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.
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Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98c
Meta s-SEAE jkun laħaq il-kapaċità 
sħiħa tiegħu, il-persunal li jkun ġej mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati 
Membri għandu jirrappreżenta mill-
inqas terz tal-persunal kollu tas-SEAE 
fil-livell ta' AD. L-istess, l-uffiċjali 
permanenti tal-UE għandhom 
jirrappreżentaw mill-inqas 60% tal-
persunal kollu tas-SEAE fil-livell ta' AD.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98d
Ir-rapport annwali dwar l-okkupazzjoni 
tal-karigi fis-SEAE li għandu jiġi 
ppreżentat mir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta’ Sigurtà u l-Viċi President tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill skont l-Artikolu 6(9) tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE 
għandu jikkonsisti f’lista dettaljata tal-
membri kollha tal-persunal skont l-istatus 
temporanju jew permanenti tagħhom, in-
nazzjonalità u s-sess, skont il-gruppi ta’ 
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funzjoni AD/AST, il-grad li jkollhom u l-
karigi. Kwalunkwe diverġenza mil-limitu 
minimu ta’ 60% u r-rappreżentanza 
ġeografika stabbilita bħala objettiv fid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE 
għandha tiġi korretta fi żmien sena, 
inkluż permezz tal-applikazzjoni ta’ 
miżuri addizzjonali.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 98 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98e
Minkejja d-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-
tielet paragrafu tal-Artikolu 4, l-Artikolu 
7(1), it-tieni paragrafu tal-Artikolu 27 u l-
punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 29(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal, sal-31 ta' 
Diċembru 2020 il-karigi battala 
għandhom jimtlew, fil-limitu tan-numru 
allokat kif definit mill-Valur ta' Referenza 
Kinnock1, bil-ħatra ta' ċittadini minn Stati 
Membri li ma jkunux irrappreżentati 
biżżejjed. Il-ħatriet għandhom isiru fil-
gradi kollha tal-grupp ta' funzjoni AD, 
wara li jkunu saru kompetizzjonijiet 
interni u esterni fuq il-bażi ta' kwalifiki u 
testijiet organizzati kif speċifikat fl-
Anness III għar-Regolamenti tal-
Persunal.
____________
1Miri indikattivi xierqa ta' reklutaġġ għal kull 
Stat Membru li jirrappreżentaw il-medja tal-
valur relattiv tat-tliet kriterji (espressa bħala 
perċentwali): (1) l-għadd ta' abitanti, (2) l-
għadd ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew, u 
(3) l-għadd proporzjonat ta' voti fil-Kunsill 
(C(2003)0436).
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Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat fil-Paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' 
Lulju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, għandu jkun hemm sistema simili 
għal dik introdotta mir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 401/2004 bħala rimedju 
għall-iżbilanċ ġeografiku.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIII a – Artikolu 99 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 99a
Qabel ma jibdew fil-kariga, u meta jkun 
xieraq wara, il-membri tal-persunal 
kollha tas-SEAE fil-livell AD għandhom 
jingħataw taħriġ komuni. Għal dan il-
għan, għandha titwaqqaf Akkademja 
Diplomatika Ewropea. L-Akkademja 
għandha tikkoopera mill-qrib mal-
entitajiet xierqa fl-Istati Membri u l-
Kulleġġ Ewropew tas-Sigurtà u d-Difiża, 
bl-integrazzjoni ta’ dan tal-aħħar wara 
perjodu tranżitorju. It-taħriġ tagħha 
għandu jkun ibbażat fuq kurrikuli 
armonizzati b’mod uniformi u għandu 
jinkludi, kif jixraq, it-taħriġ fil-proċeduri 
konsulari u ta’ legazzjoni, id-diplomazija, 
il-medjazzjoni tal-kunflitti u r-
relazzjonijiet internazzjonali, flimkien ma' 
għarfien dwar l-istorja u l-funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. L-Akkademja 
għandha tħarreġ ukoll lill-persunal tal-
missjonijiet PSDK u għandha tkun 
miftuħa, kif jixraq, għall-membri l-oħra 
tal-persunal li jaħdmu għall-Unjoni 
Ewropea jew l-Istati Membri.
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Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 5 – punt b 
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(e) persunal issekondat mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
impjegat biex jimla temporanjament post 
permanenti fis-SEAE.'

'(e) persunal li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
impjegat biex jimla temporanjament post 
permanenti fis-SEAE.'

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata fir-Regolament li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal u l-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg għandha tkun konsistenti ma' dik tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. 
B'mod partikolari, it-terminu "issekondat" għandu jintuża biss rigward l-"Esperti nazzjonali 
speċjalizzati ssekondati" imsemmija fil-Premessa 12 u fl-Artikolu 6(3) ta' din id-Deċiżjoni. 
Dawn għandhom ikunu limitati fin-numru u m'għandhomx jingħaddu mat-terz li l-persunal 
mill-Istati Membri għandu jirrappreżenta meta s-SEAE jilħaq il-kapaċità massima tiegħu.

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3a, is-
subparagrafu segwenti jiġi miżjud:

imħassar

'Persunal impjetat għat-twettiq ta' karigi 
full-time jew part-time f'delegazzjonijiet 
tal-Unjoni jista' jiġi assenjat 
temporanjament għall-kwartieri ġenerali 
tal-istituzzjoni skont il-proċedura ta' 
mobilità stilupata fl-Artikoli 2 u 3 tal-
Anness X tar-Regolamenti tal-Persunal.'

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Il-fatt li persunal b’kuntratt jiġi assenjat kariga fis-
SEAE meta jkun ġie reklutat speċifikament biex jaħdem fid-delegazzjonijiet huwa 
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inkonsistenti mal-prinċipji ta’ lealtà u tmexxija tajba. Dan jikkostitwixxi twessigħ tal-
possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt li mhuwiex kompatibbli mal-indipendenza tas-
servizz ċivili tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 3b, it-tieni paragrafu 
għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

imħassar

'Ħlief fil-każijiet imsemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3a(1), l-użu tal-
persunal kuntrattwali għal xogħlijiet 
awżiljarji huwa eskluż fejn japplika l-
Artikolu 3a.'

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-rapporteur tal-Kumitat JURI. Il-fatt li persunal b’kuntratt jiġi assenjat kariga fis-
SEAE meta jkun ġie reklutat speċifikament biex jaħdem fid-delegazzjonijiet huwa 
inkonsistenti mal-prinċipji ta’ lealtà u tmexxija tajba. Dan jikkostitwixxi twessigħ tal-
possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt li mhuwiex kompatibbli mal-indipendenza tas-
servizz ċivili tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri li kienu 
ntgħażlu skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 98(1) tar-Regolamenti tal-
Persunal u li huma ssekondati mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali tagħhom
għandhom ikunu impjegati bħala 
persunal temporanju skont l-Artikolu 

1. Persunal li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
li kienu ntgħażlu skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 98(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal għandhom 
ikunu impjegati bħala persunal 
temporanju skont l-Artikolu 2(e). Il-grad 
amministrattiv li jingħata lill-kandidati 
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2(e). magħżula ġejjin mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri għandu jkun 
il-grad li jkunu intitolati għalih skont is-
snin ta’ anzjanità u n-numru ta'
promozzjonijiet fis-servizz diplomatiku 
nazzjonali tal-oriġini abbażi tas-sistema 
ta’ promozzjoni applikabbli għall-uffiċjali 
tal-UE.

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata fir-Regolament li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal u l-
Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandha tkun konsistenti mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi 
s-SEAE. It-terminu ‘issekondat’ għandu jintuża biss għal esperti nazzjonali speċjalizzati 
ssekondati. Il-persunal tas-SEAE għandu jkun jista’ jaspira għall-istess prospettivi fil-karrieri 
mingħajr ma jkun marbut mal-pajjiż tal-oriġini tiegħu.

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 50 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50ba
B'effett mill-2012, ir-Rappreżentant 
Għoli, bħala Awtorità tal-Ħatra għas-
SEAE, għandu jippreżenta rapport 
annwali lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-okkupazzjoni ta' karigi fis-
SEAE, il-livell ta' konformità mar-
rekwiżit stabbilit bl-Artikolu 6(9) tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill .../... ta' ...
tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna rigward il-kompożizzjoni 
tal-persunal tas-SEAE, u l-analiżi tal-
persunal skont in-nazzjonalità u s-sess u 
skont il-gruppi tal-funzjoni AD/AST, il-
gradi okkupati u l-ħatriet.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill bħala koleġiżlaturi għall-modifiki meħtieġa għar-Regolamenti tal-
Persunal u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg rigward it-twaqqif tas-SEAE għandhom jinżammu 
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aġġornati dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja ta' dawn il-modifiki b'referenza partikolari 
għall-konformità mal-limiti numeriċi stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill u l-għan ta' 
rappreżentanza ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn is-sessi fil-persunal tas-SEAE.

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50bb
Bl-għan li jiġi żgurat li l-membri kollha 
tal-persunal tas-SEAE jiġu ttrattati bl-
istess mod, kemm jekk jiġu mill-
amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif 
ukoll mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali 
tal-Istati Membri, partikolarment rigward 
l-eliġibilità biex jinkisbu l-karigi u r-
responsabbiltajiet kollha fi ħdan is-SEAE 
b'kundizzjonijiet ekwivalenti, ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u l-Viċi President tal-Kummissjoni, bħala 
l-Awtorità tal-Ħatra, għandu jħejji tabella 
ta’ ekwivalenza bejn il-gradi 
amministrattivi tal-UE, partikolarment fil-
livell AD, u t-titoli ta’anzjanità 
diplomatika sabiex ikun żgurat li, fi żmien 
ir-reklutaġġ tagħhom, il-membri tal-
persunal li jkunu ġejjin mill-Istati 
Membri jingħataw il-grad b’tali mod li 
jkun proporzjonat mal-anzjanità medja 
għal dak il-grad speċifiku.

Ġustifikazzjoni

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.
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Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Article 50 b c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50 bc
Minkejja d-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-
tielet paragrafu tal-Artikolu 4, l-Artikolu 
7(1), it-tieni paragrafu tal-Artikolu 27 u l-
punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 29(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal, sal-31 ta' 
Diċembru 2020 il-karigi battala 
għandhom jimtlew, fil-limitu tan-numru 
allokat kif definit mill-Valur ta' Referenza 
Kinnock1, bil-ħatra ta' ċittadini minn Stati 
Membri li mhumiex irrappreżentati 
biżżejjed. Il-ħatriet għandhom isiru fil-
gradi kollha tal-grupp ta' funzjoni AD, 
wara li jkunu saru kompetizzjonijiet 
interni u esterni fuq il-bażi ta' kwalifiki u 
testijiet organizzati kif speċifikat fl-
Anness III għar-Regolamenti tal-
Persunal.
_________________
1Miri indikattivi xierqa ta' reklutaġġ għal kull 
Stat Membru li jirrappreżentaw il-medja tal-
valur relattiv tat-tliet kriterji (espressa bħala 
perċentwali): (1) l-għadd ta' abitanti, (2) l-
għadd ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew,
u (3) il-koeffiċjent tal-voti fil-Kunsill 
(C(2003)0436).

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat fl-Artikolu 7 tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Lulju 
2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, għandu jkun hemm sistema simili għal 
dik introdotta mir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 401/2004 bħala rimedju għall-
iżbilanċ ġeografiku.
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Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 50 bd

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50bd
1. Persunal li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
għandu jkun jista' japplika għal karigi 
battala fi ħdan is-servizz diplomatiku 
nazzjonali tagħhom tal-oriġini f'livell 
ugwali mal-kandidati interni ta' dak is-
servizz diplomatiku nazzjonali.
2. Fejn is-servizz diplomatiku nazzjonali 
tal-oriġini tal-aġenti temporanji tas-SEAE 
jirrikjedi, għall-iskopijiet tar-riżorsi 
interni, organizzattivi u umani, li jsir 
rapport annwali dwar il-persunal jew 
evalwazzjoni, ir-Rappreżentant Għoli u s-
servizz diplomatiku nazzjonali tal-oriġini 
rilevanti għandhom jaqblu dwar il-
modalitajiet għar-rikonoxximent 
awtomatiku u l-validità tar-rapport dwar 
il-persunal jew tal-evalwazzjoni li jkunu 
saru mir-Rappreżentant Għoli dwar il-
persunal kollu tas-SEAE li jkun ġej minn 
servizz diplomatiku nazzjonali bħal dan.
3. Fl-ebda ċirkostanza r-rapporti annwali 
dwar il-persunal jew l-evalwazzjonijiet tal-
persunal tas-SEAE li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
ma għandhom jiġu kkompilati jew isiru 
mis-servizz diplomatiku nazzjonali tal-
oriġini.

Ġustifikazzjoni

Persunal li jkun ġej mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali u li jservi fis-SEAE għandu jkollu l-
istess opportunitajiet għall-karriera bħall-persunal fis-servizz diplomatiku nazzjonali tal-
oriġini. Biex jiġi ggarantit li s-SEAE jkun indipendenti, il-persunal li jkun ġej mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali u li jservi fis-SEAE m'għandux jirrispondi għar-riżorsi umani tas-
servizz diplomatiku nazzjonali tal-oriġini tagħhom permezz ta' evalwazzjonijiet jew rapporti 
annwali dwar il-persunal. Il-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli biss għandu jkun 
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responsabbli għall-evalwazzjoni tal-persunal tas-SEAE, hi x'inhi l-oriġini tiegħu.



AD\833307MT.doc 29/29 PE445.792v03-00

MT

PROĊEDURA

Titolu Amendment of the Staff Regulations of Officials of the European 
Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of 
those Communities

Referenzi COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Kumitat responsabbli JURI

Opinjoni mogħtija minn
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET
23.6.2010

Rapporteur
Data tal-ħatra

Jacek Saryusz-Wolski
27.4.2010

Eżami fil-kumitat 20.9.2010

Data tal-adozzjoni 29.9.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

55
4
6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska 
Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana 
Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis 
Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, 
Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, 
Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, 
Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José 
Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica 
Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, 
Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan 
Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Ernst Strasser, 
Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, 
Kristian Vigenin, Graham Watson

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Elena Băsescu, Malika 
Benarab-Attou, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Evgeni Kirilov, 
Marietje Schaake, György Schöpflin, Konrad Szymański, Indrek 
Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Sostituti (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Olle Ludvigsson, Marek Henryk Migalski, 
Antigoni Papadopoulou, Pavel Poc


