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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Amendamentele cuprinse în prezentul aviz urmează linia definită de Rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului 
privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă și confirmă 
cadrul general juridic definit în această decizie în vederea asigurării unui Serviciu european 
pentru acțiune externă coerent, eficient, independent și cu adevărat independent, creat în 
conformitate cu metoda comunitară. Amendamentele din prezentul aviz urmăresc trei 
obiective importante: (i) să furnizeze un cadru operațional, care poate asigura independența 
deplină și loialitatea personalului SEAE în îndeplinirea sarcinilor sale, în special în ceea ce 
privește personalul provenit din serviciile diplomatice naționale, deoarece aceștia nu ar trebui 
să aibă un mandat dublu, mai exact să fie atât sub autoritatea Înaltului Reprezentant, cât și a 
ierarhiei serviciului diplomatic național de origine, ci ar trebui să acționeze exclusiv în funcție 
de instrucțiunile și sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant, în calitate de autoritate 
împuternicită să facă numiri; (ii) să asigure Înaltului Reprezentant - care, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (12) din Decizia Consiliului de înființare a SEAE are competența de a 
adopta măsuri adecvate pentru a furniza personalului SEAE, în anul de după intrarea în 
vigoare a acestei Decizii, o formare adecvată comună, pornind în special de la practicile și 
structurile existente la nivel național și  al UE - un sistem foarte valoros de formare și 
dezvoltare profesională vizând crearea unui adevărat esprit de corps în rândul personalului 
SEAE și a fructifica potențialul de cercetare și cel academic din nordul, estul și sudul UE; (iii) 
precum și să asigure un echilibru geografic și de gen în componența personalului SEAE. În 
acest scop, amendamentele cuprinse în prezentul aviz reafirmă elementele de bază ale 
Deciziei de înființare a SEAE, precum, de exemplu, necesitatea fundamentală de a garanta 
egalitatea de tratament și oportunitățile profesionale pentru tot personalul SEAE sau 
necesitatea de a oferi cât mai curând funcționarilor din instituțiile UE, altele decât Consiliul și 
Comisia, în special funcționarilor Parlamentului European, posibilitatea de a candida la 
posturile vacante din cadrul SEAE. În același timp, aceste amendamente subliniază și definesc 
mai clar anumite aspecte incluse atât în rezoluția legislativă care însoțește Decizia de 
înființare a SEAE, precum și în Decizia în sine. În această privință, declarația inclusă în 
punctul 7 din rezoluția respectivă, potrivit căreia „măsurile specifice suplimentare prevăzute 
la articolul 6 alineatul (6) din decizia Consiliului pentru consolidarea echilibrului geografic și 
de gen ar trebui să includă, în ceea ce privește echilibrul geografic, măsuri analoage celor 
prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului”, dacă cetățenii unuia 
sau mai multor state membre ar fi slab reprezentați în SEAE, a fost consolidată prin dispoziția 
explicită potrivit căreia Înaltul Reprezentant trebuie să recurgă la valoarea de referință 
Kinnock, definită o dată cu extinderea din 2004 și să adopte măsuri temporare - incluzând 
concursuri interne și externe rezervate doar cetățenilor acelor state membre slab reprezentate -
care derogă de la Statutul funcționarilor și au drept scop restaurarea pe deplin a unei 
reprezentativități geografice adecvate. Faptul că, în personalul SEAE, funcționarii europeni se 
conformează dispozițiilor Statutului funcționarilor, iar personalul provenit din serviciile 
diplomatice naționale, agenții temporari și personalul contractual se conformează dispozițiilor 
din Regimul aplicabil celorlalți agenți creează necesitatea depunerii amendamentului de două 
ori, dacă este necesar, o dată pentru a asigura reflectarea sa adecvată în Statutul funcționarilor, 
și astfel, aplicarea sa tuturor funcționarilor UE, și o dată pentru a asigura reflectarea sa în 
Regimul aplicabil celorlalți agenți, și de aici, aplicarea sa în cazul întregului personal SEAE 
provenind din serviciile diplomatice naționale, agenților temporari și personalului contractual.
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AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 27 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate va fi 
asistat de un Serviciu european pentru 
acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va 
lucra în colaborare cu serviciile 
diplomatice ale statelor membre și va fi 
format din funcționarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului și ale Comisiei, precum și din 
personalul detașat al serviciilor
diplomatice naționale ale statelor membre.

(1) În conformitate cu articolul 27 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Înaltul Reprezentat al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate va fi asistat de un Serviciu 
european pentru acțiune externă (SEAE). 
Acest serviciu va lucra în colaborare cu 
serviciile diplomatice ale statelor membre 
și va fi format din funcționarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului și ale Comisiei, precum și din 
personalul provenind din serviciile
diplomatice naționale ale statelor membre.

Justificare

Terminologia utilizată în prezentul Regulament de modificare a Statutului funcționarilor și a 
Regimului aplicabil celorlalți agenți ar trebui să fie compatibilă cu cea din Decizia 
Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. În 
special termenul „detașat”ar trebui utilizat doar în legătură cu „experții naționali detașați 
specializați” la care face trimitere considerentul 12 și articolul 6 alineatul (3) din această 
Decizie. Numărul acestora ar trebui să fie limitat și nu ar trebui să intre în categoria de o 
treime pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care 
SEAE își va atinge capacitatea deplină.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) SEAE trebuie să fie o componentă a 
unei administrații europene deschise, 
eficiente și independente a Uniunii, 
conform prevederilor articolului 298 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Amendamentul evidențiază faptul că SEAE reprezintă o 
componentă a unei funcții publice europene independente.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Atunci când SEAE își va fi atins pe 
deplin capacitatea, funcționarii 
permanenți ai Uniunii ar trebui să 
reprezinte, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (9) din Decizia Consiliului 
2010/427/UE din 26 iulie 2010 privind 
organizarea și funcționarea Serviciului 
European de Acțiune Externă1, cel puțin 
60% din întregul personal al SEAE la 
nivel de AD, ceea ce ar trebui să se 
reflecte în cazul tuturor gradelor din 
ierarhia SEAE.
___________________
1JO L 201, 3.8.2010, p. 30.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Noțiunea de „administrație 
europeană” trebuie să se bazeze, ca 
principiu fundamental, pe o 
reprezentativitate geografică și un 
echilibru de gen corespunzător în ceea ce 
privește personalul. Procesul de recrutare 
pentru posturile din SEAE ar trebui aibă 
în vedere includerea unui număr 
corespunzător de cetățeni provenind din 
toate statele membre, bazându-se în 
același timp pe merit. De asemenea, la 
toate nivelurile ar trebui asigurat un 
echilibru adecvat de gen. În momentul în 
care, pe viitor, SEAE va organiza 
concursuri de recrutare în cadrul SEAE, 
candidații aflați pe listele de rezervă ale 
EPSO pentru un post în SEAE ar trebui 
să aibă prioritate la ocuparea posturilor 
vacante. 

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că noțiunea de„administrație europeană” implică ca premisă 
necesitatea ca Serviciul European de Acțiune Externă să reprezinte cu adevărat toate statele 
membre ale Uniunii Europene și cetățenii Uniunii Europene și, ca atare, să se caracterizeze 
printr-o reprezentativitate geografică corespunzătoare și un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Punctul 7 din Rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 8 iulie 2010 
referitoare la proiectul de decizie a 
Consiliului privind organizarea și 
funcționarea Serviciului European de 
Acțiune Externă prevede că măsurile 
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specifice suplimentare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (6) din Decizia 
Consiliului în vederea consolidării 
reprezentativității geografice, a 
echilibrului instituțional și de gen ar 
trebui să includă, în ceea ce privește 
reprezentativitatea geografică, măsuri 
similare celor prevăzute de Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 401/2004 al 
Consiliului.

Justificare

Așa cum se precizează în punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 
iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă, ar trebui clarificat faptul că noțiunea de 
administrație europeană presupune ca o condiție prealabilă că SEAE trebuie să reprezinte cu 
adevărat toate statele membre ale Uniunii Europene și cetățenii Uniunii Europene și, ca 
atare, să fie caracterizat de un echilibru adecvat din punct de vedere al reprezentării 
geografice și al genului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Având în vedere reprezentarea 
actuală insuficientă a anumitor state 
membre în Direcția Generală Relații 
Externe a Comisiei, cu riscul derivat ca 
situația să se aplice și în cazul SEAE, ar 
trebui să se introducă măsuri temporare 
care să rămână în vigoare cel puțin până 
la 31 decembrie 2020.

Justificare

Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să asigure cu adevărat reprezentarea tuturor 
statelor membre ale UE și a cetățenilor europeni și, ca atare, să fie caracterizat de o 
reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen. Actuala 
reprezentare insuficientă a unor state membre în Direcția Generală Relații Externe a 
Comisiei Europene justifică prevederea unor măsuri speciale pe termen lung pentru a 
garanta că un astfel de dezechilibru nu va caracteriza și SEAE.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Membrii personalului SEAE ar trebui 
să își îndeplinească atribuțiile și să adopte 
o conduită având în vedere exclusiv 
interesele Uniunii. Membrii personalului 
nu ar trebui să solicite și să accepte 
instrucțiuni de la un guvern, o autoritate, 
o organizație sau o persoană din afara 
SEAE sau de la un alt organism sau o 
altă persoană decât Înaltul Reprezentant 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate. Personalul nu poate accepta 
niciun fel de plăți provenind din orice altă 
sursă decât SEAE.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă și pentru a reafirma faptul că, indiferent dacă 
personalul SEAE provine din administrația Uniunii Europene sau din serviciile diplomatice 
naționale ale statelor membre, aceștia ar trebui să răspundă doar în fața Înaltului 
Reprezentant.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toți membrii personalului SEAE 
care intră sub incidența Statutului 
funcționarilor și a Regimului aplicabil 
celorlalți agenți ar trebui să aibă aceleași 
drepturi și obligații, indiferent dacă sunt 
funcționari ai Uniunii Europene sau 
agenți temporari care provin din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor 
membre, și ar trebui să beneficieze de 
tratament egal, în special în ceea ce 
privește eligibilitatea pentru ocuparea 
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tuturor posturilor în cadrul SEAE în 
condiții echivalente. Nu ar trebui făcută 
nicio distincție între agenții temporari 
care provin din serviciile diplomatice 
naționale și funcționarii Uniunii 
Europene în ceea ce privește atribuirea 
sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite în 
toate domeniile de activitate și politicile 
puse în aplicare de SEAE.

Justificare

Egalitatea în ceea ce privește drepturile, obligațiile și perspectivele profesionale este 
determinantă pentru asigurarea unui SEAE coerent și independent.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar 
trebui confirmat faptul că se consideră că 
funcționarii și agenții temporari care ocupă 
un post în cadrul unei entități 
organizaționale care este transferată de la 
Secretariatul General al Consiliului sau de 
la Comisie la SEAE în temeiul deciziei 
Consiliului menționată la articolul 27 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană sunt transferați cu postul pe 
care îl ocupă. Acest lucru este valabil și 
pentru agenții contractuali și locali 
repartizați la o astfel de entitate 
organizațională. Ar trebui luate măsuri 
speciale pentru a asigura faptul că 
personalul vizat de transfer beneficiază de 
orientare și asistență profesională 
adecvată.

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar 
trebui confirmat faptul că se consideră că 
funcționarii și agenții temporari care ocupă 
un post în cadrul unei entități 
organizaționale care este transferată de la 
Secretariatul General al Consiliului sau de 
la Comisie la SEAE în temeiul deciziei 
Consiliului menționată la articolul 27 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană sunt transferați cu postul pe 
care îl ocupă. Acest lucru este valabil și 
pentru agenții contractuali și locali 
repartizați la o astfel de entitate 
organizațională.

Justificare

În timp ce VP/ÎR are datoria de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o formare 
comună pentru SEAE în conformitate cu articolul 6 alineatul (12) din Decizia Consiliului, 
redactarea unui considerent special cu privire la aceste aspecte importante este foarte 
oportună.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Membrii personalului SEAE ar 
trebui să beneficieze în mod 
corespunzător de o formare și o dezvoltare 
profesională europeană comună, vizând 
crearea unui sentiment comun de 
apartenență și de angajament comun 
(esprit de corps) și sprijinindu-se în 
special pe practicile și structurile curente 
ale Uniunii. Înaltul Reprezentant, în 
cooperare cu Comisia, în special 
vicepreședintele acesteia pentru relații 
interinstituționale și administrație, 
precum și în consultare cu Parlamentul 
European, ar trebui să adopte măsuri în 
acest scop în anul următor intrării în 
vigoare a Deciziei Consiliului.../... din... 
privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă. 
În acest scop, centrele academice 
europene de excelență care au o tradiție 
îndelungată de sprijinire a instituțiilor 
Uniunii și experiență dovedită în 
educația, cercetarea și analiza dreptului și 
a politicilor Uniunii, precum College of 
Europe din Bruges și Natolin și European 
University Institute din Florența ar defini, 
în consultanță cu SEAE, sistemul de 
formare pentru personalul SEAE. În plus, 
pe baza obiectivelor stabilite de SEAE, 
acestea ar folosi potențialul existent al 
competențelor școlilor diplomatice ale 
statelor membre. Acest fapt ar conduce, 
într-o a doua etapă, după dobândirea unei 
experiențe suficiente, la înființarea unei 
Academii diplomatice europene.

Justificare

Un sistem de formare bazat pe centrele europene de excelență, precum College of Europe, din 
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Bruges și Natolin, și European University Institute, din Florența, precum și școlile 
diplomatice ale statelor membre ar valorifica potențialul academic și de cercetare din nordul 
(Bruges), estul (Natolin) și sudul (Florența) Uniunii Europene și ar menține posibilitatea de a 
recurge, într-un mod coordonat și simplificat, la centrele de formare ale serviciilor 
diplomatice naționale ca resursă de înaltă valoare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod 
flexibil, situațiile specifice (de exemplu, 
necesitatea de a ocupa un post în condiții 
de urgență sau transferurile viitoare ale 
sarcinilor de suport de la Consiliu sau 
Comisie la SEAE), în situații excepționale 
ar trebui să se poată efectua un transfer al 
funcționarilor în interesul serviciului, 
respectiv fără publicarea în prealabil a unui 
anunț pentru postul vacant, de la Consiliu 
sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să 
se poată realiza transferul funcționarilor în 
interesul serviciului de la SEAE la Consiliu 
sau Comisie.

(7) Pentru a lua în considerare, în mod 
flexibil, situațiile specifice (de exemplu, 
necesitatea de a ocupa un post în condiții 
de urgență sau transferurile viitoare ale 
sarcinilor de asistență de la Consiliu sau 
Comisie la SEAE), în situații excepționale 
justificate în mod corespunzător, ar trebui 
să se poată efectua un transfer al 
funcționarilor în interesul serviciului, 
respectiv fără publicarea în prealabil a unui 
anunț pentru postul vacant, de la Consiliu 
sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să 
se poată realiza transferul funcționarilor în 
interesul serviciului de la SEAE la Consiliu 
sau Comisie.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Având în vedere rolul și competențele 
relevante ale Parlamentului European în 
ceea ce privește definirea obiectivelor și a 
opțiunilor fundamentale legate de politica 
externă și de securitate comună și luând 
în considerare rolul fundamental al 
Parlamentului în calitate de autoritate 
bugetară și rolul său de control 
democratic, funcționarii din Parlamentul 
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European ar trebui să poată candida la 
posturile din cadrul SEAE cât mai curând 
posibil.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În cazuri speciale, SEAE poate 
recurge la serviciile unui număr limitat de 
experți naționali detașați specializați 
(END) în vederea îndeplinirii unor sarcini 
specifice, pe baza unei fișe a postului 
detaliate, care ar trebui să-și desfășoare 
activitatea sub autoritatea Înaltului 
Reprezentant și a căror detașare nu ar 
trebui inclusă în treimea pe care trebuie 
să o reprezinte personalul din statele 
membre, în momentul în care SEAE își va 
atinge capacitatea maximă.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă. Este esențial să se clarifice, din perspectiva 
legislației în materie de personal, statutul experților naționali detașați (END) în cadrul 
SEAE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
șefii de delegație, competențele cu privire 
la numiri sunt exercitate în baza unei liste 
de candidați asupra căreia Comisia a 
convenit în cadrul competențelor conferite 
acesteia prin tratate. Această dispoziție se 

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
șefii de delegație, competențele cu privire 
la numiri sunt exercitate prin aplicarea 
unei proceduri riguroase de selecție pe 
bază de merit și garantând 
reprezentativitatea geografică adecvată, 
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aplică mutatis mutandis transferurilor în 
interesul serviciului.

echilibrul instituțional și echilibrul de 
gen, în baza unei liste de candidați asupra 
căreia Comisia a convenit în cadrul 
competențelor conferite acesteia prin 
tratate.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Clarificarea procedurii și a faptului că cea de-a doua frază nu 
se referă la toate transferurile în interes de serviciu, ci doar la cele ale șefilor de delegație.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 96 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un funcționar SEAE care trebuie să 
îndeplinească sarcini pentru Comisie ca 
parte a atribuțiilor sale acceptă 
instrucțiuni din partea Comisiei cu privire 
la acele sarcini.

În domeniile în care Comisia își exercită 
competențele care îi sunt conferite de 
tratate, aceasta poate, în conformitate cu 
articolul 221 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
să emită, de asemenea, instrucțiuni către 
delegații, care sunt executate sub 
responsabilitatea generală a șefului de 
delegație. Comisia și SEAE convin asupra 
modalităților referitoare la transmiterea 
de către Comisie a instrucțiunilor către 
delegații. Acestea ar trebui să prevadă mai 
ales ca, în momentul în care transmite 
instrucțiuni către șefii de delegații, 
Comisia să furnizeze în același timp o 
copie a acestor instrucțiuni administrației 
centrale a SEAE.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modalitățile de punere în aplicare a 
prezentului articol sunt convenite de 
Comisie și de SEAE.

eliminat

Justificare

Ca o consecință a amendamentului 15.

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1) și fără a aduce atingere 
articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite 
să facă numiri ale instituțiilor vizate, în 
cazuri excepționale și acționând de comun 
acord și numai în interesul serviciului, 
după audierea funcționarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcționar de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant. Un funcționar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleași condiții.

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1), fără a aduce atingere 
articolelor 4 și 29 și pentru o perioadă de 
un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, autoritățile 
împuternicite să facă numiri din cadrul 
instituțiilor vizate, pe baza unei decizii 
argumentate în mod corespunzător și în 
cazuri excepționale și acționând de comun 
acord și numai în interesul serviciului, 
după audierea funcționarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcționar de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant. Un funcționar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleași condiții.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Această derogare este necesară doar în perioada de înființare; 
în consecință, ar trebui limitată în timp.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, atunci când se are în vedere ocuparea 
unui post vacant în cadrul SEAE, 
autoritatea împuternicită să facă numiri ia 
în considerare candidaturile funcționarilor 
de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale 
personalului temporar care face obiectul 
articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți și ale personalului din 
serviciile diplomatice naționale ale statelor 
membre fără a acorda prioritate vreuneia 
dintre aceste categorii. 

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, atunci când se are în vedere ocuparea 
unui post vacant în cadrul SEAE, 
autoritatea împuternicită să facă numiri ia 
în considerare candidaturile funcționarilor 
de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale 
personalului temporar care face obiectul 
articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți și ale personalului din 
serviciile diplomatice naționale ale statelor 
membre fără a acorda prioritate vreuneia 
dintre aceste categorii. În conformitate cu 
articolul 27 din Statutul funcționarilor și 
cu articolul 12 alineatul (1) primul 
paragraf din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți, recrutarea are ca obiectiv să 
asigure instituției serviciile unor 
funcționari și agenți temporari înzestrați 
cu abilități, eficiență și integritate de cel 
mai înalt nivel, recrutați pe baza unei 
reprezentativități geografice, asigurând în 
același timp echilibrul instituțional și 
echilibrul de gen. Această obligație se 
aplică SEAE în ansamblu și diferitelor 
componente ale personalului său, inclusiv 
agenților temporari menționați la 
articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De la o dată stabilită de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 
iulie 2013 cel târziu, autoritatea 
împuternicită să facă numiri ia în 
considerare candidaturile funcționarilor de 
la alte instituții fără a acorda prioritate 
vreuneia dintre aceste categorii.

De la o dată stabilită de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 
ianuarie 2012 cel târziu, autoritatea 
împuternicită să facă numiri ia în 
considerare candidaturile funcționarilor de 
la alte instituții care fac obiectul aceluiași 
Statut al funcționarilor și Regimului 
aplicabil celorlalți agenți în aceleași 
condiții cu SEAE, fără a acorda prioritate 
vreuneia dintre aceste categorii.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. După Tratatul de la Lisabona, lista instituțiilor (articolul 13 
TUE) cuprinde și BCE, care, cu toate acestea, aplică propriul Statut al funcționarilor 
(redactat după modelul Statutului funcționarilor Comunităților Europene, dar specificând 
deseori condiții diferite) și are un sistem diferit, simplificat, de recrutare și contracte. Ar 
trebui precizat că doar funcționarii cărora li se aplică Statutul funcționarilor, în condiții 
egale, ar trebui să fie considerați candidați pentru SEAE.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La examinarea candidaturilor, 
autoritatea împuternicită să facă numiri 
aplică obiectivul unei reprezentativități 
geografice adecvate și al echilibrului de 
gen. Având în vedere caracterul 
excepțional al situației și nevoile generale 
preconizate, ar trebui organizate 
competiții pentru recrutarea 
funcționarilor din statele membre slab 
reprezentate până la 31 decembrie 2020 
pentru a asigura respectarea principiilor 
stabilite în articolul 27 din Statutul 
funcționarilor, inclusiv recrutarea pe o 
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bază geografică cât mai largă. 
La examinarea candidaturilor, autoritatea 
împuternicită să facă numiri respectă 
întotdeauna, în conformitate cu articolul 
6 alineatul (9) din Decizia Consiliului 
2010/427/UE, principiul conform căruia 
funcționarii permanenți ai Uniunii 
trebuie să reprezinte cel puțin 60% din 
întreg personalul SEAE, iar acest lucru 
trebuie să se reflecte în cazul tuturor 
gradelor din ierarhia SEAE.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98a
Un Comitet consultativ privind numirile 
(CCN), compus din reprezentanți ai 
statelor membre, ai Comisiei, ai 
Secretariatului General al Consiliului și 
ai Parlamentului European, oferă 
consiliere Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate/ Vicepreședinte al Comisiei 
cu privire la chestiunile legate de 
recrutările din cadrul SEAE. CCN 
monitorizează de asemenea procedurile de 
selecție la toate nivelurile în cadrul SEAE 
și evoluția personalului SEAE, în special 
în ceea ce privește obiectivul unui 
echilibru adecvat de gen și al echilibrului 
geografic.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Ar trebui să se aplice o procedură transparentă și obiectivă în 
vederea recrutării în cadrul SEAE, aplicându-se practicile în vigoare după ce au fost 
modificate în mod corespunzător.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98b
Pentru a garanta că toți membrii 
personalului SEAE sunt tratați în același 
mod, indiferent dacă aceștia provin din 
administrația Uniunii Europene sau din 
serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre, în special în ceea ce 
privește eligibilitatea de a prelua toate 
pozițiile și responsabilitățile din cadrul 
SEAE în condiții echivalente, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
Vicepreședinte al Comisiei, în calitate de 
autoritate împuternicită să facă numiri, 
întocmește un tabel de echivalență între 
gradele administrative europene, în 
special la nivel de AD, și vechimea în 
diplomație pentru a garanta că, în 
momentul recrutării, personalului care 
provine din statele membre i se acordă un 
grad care corespunde vechimii medii 
aferente gradului respectiv.

Justificare

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.



AD\833307RO.doc 19/29 PE445.792v03-00

RO

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98c
În momentul în care SEAE își atinge 
capacitatea maximă, personalul 
provenind din serviciile diplomatice 
naționale ale statelor membre reprezintă 
cel puțin o treime din întreg personalul 
SEAE la nivel de AD. La fel, funcționarii 
permanenți UE reprezintă cel puțin 60% 
din tot personalul SEAE la nivel de AD.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98d
Raportul anual referitor la ocuparea 
posturilor în cadrul SEAE, care urmează 
să fie prezentat Parlamentului European 
și Consiliului de către Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
Vicepreședintele Comisiei, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (9) 
din Decizia Consiliului 2010/427/UE, 
conține o defalcare a tuturor membrilor 
personalului în funcție de statutul lor de 
angajați temporari sau permanenți, 
naționalitate și gen, în conformitate cu 



PE445.792v03-00 20/29 AD\833307RO.doc

RO

grupele de funcții AD/AST, gradele și 
pozițiile ocupate. Toate cazurile care nu 
respectă pragul minim de 60% și 
reprezentativitatea geografică stabilită ca 
obiectiv prin Decizia Consiliului 
2010/427/UE trebuie remediate în termen 
de un an, inclusiv, dacă este cazul, prin 
aplicarea unor măsuri suplimentare.

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98e
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4 al doilea și al treilea 
paragraf, articolului 7 alineatul (1), 
articolului 27 al doilea paragraf și 
articolului 29 alineatul (1) literele (a),(b) 
și (c) din Statutul funcționarilor, posturile 
vacante sunt ocupate până la 31 
decembrie 2020, în conformitate cu
obiectivele orientative de recrutare 
definite de valoarea de referință 
Kinnock1, prin numirea cetățenilor din 
statele membre slab reprezentate. 
Numirile se fac pentru toate gradele din 
grupa de funcții AD, în urma unor 
competiții interne și externe, pe baza 
calificărilor și testelor organizate în 
conformitate cu anexa III la prezentul 
Statut al funcționarilor.
____________
Obiective adecvate și orientative de 
recrutare pentru fiecare stat membru 
reprezentând media valorii relative a celor 
trei criterii (exprimate ca procent): (1)
numărul de locuitori, (2) numărul de 
mandate în Parlamentul European și (3) 
numărul de voturi în Consiliu 
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(C(2003)0436).

Justificare

Așa cum se precizează la punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 
iulie 2010 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind organizarea și 
funcționarea SEAE, ar trebui să existe un sistem analog cu cel introdus prin Regulamentul 
Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/2004 pentru a soluționa problema dezechilibrului 
geografic.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 99a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 99a
Înainte de preluarea sarcinilor care le 
revin, și, dacă este cazul, ulterior, toți 
membrii personalului SEAE la nivel de 
AD primesc o formare comună. În acest 
scop, se creează o Academie diplomatică 
europeană. Academia cooperează 
îndeaproape cu organismele 
corespunzătoare din statele membre și 
Colegiul European de Securitate și 
Apărare, integrându-l pe acesta din urmă 
după o perioadă de tranziție. Formarea pe 
care o oferă se bazează pe o programă de 
studii armonizată și cuprinde, după caz, 
formare în domeniile procedurilor 
consulare și legislative, diplomației, 
medierii conflictelor și relațiilor 
internaționale, precum și cunoștințe 
privind istoria și funcționarea Uniunii 
Europene. Academia formează și 
personalul misiunilor PSAC și este 
deschisă, după caz, și altor membri ai 
personalului care lucrează pentru 
Uniunea Europeană sau statele membre.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 5 – litera b 
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

'(e) personalul detașat de serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
și angajat pentru a ocupa temporar un post 
permanent în cadrul SEAE.”

'(e) personalul provenit din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
și angajat pentru a ocupa temporar un post 
permanent în cadrul SEAE.”

Justificare

Terminologia utilizată în prezentul regulament de modificare a Statutului funcționarilor și a 
Regimului aplicabil celorlalți agenți ar trebui să fie compatibilă cu cea din Decizia 
Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. În 
special termenul „detașat”ar trebui utilizat doar în legătură cu „experții naționali detașați 
specializați” la care face trimitere considerentul 12 și articolul 6 alineatul (3) din această 
Decizie. Numărul acestora ar trebui să fie limitat și nu ar trebui să intre în categoria de o 
treime pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care 
SEAE își va atinge capacitatea deplină.

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La articolul 3a alineatul (1), se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„Personalul angajat pentru a-și exercita 
activitatea cu normă întreagă sau cu 
normă redusă în delegațiile Uniunii poate 
fi repartizat temporar la sediul instituției 
conform procedurii de mobilitate 
prevăzute la articolele 2 și 3 din anexa X 
la Statutul funcționarilor.”

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Repartizarea agenților contractuali la sediul SEAE, în condițiile 
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în care aceștia au fost angajați în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
delegațiilor, ar contraveni principiilor loialității și bunei gestiuni. Aceasta constituie o 
extindere a posibilității de a angaja personal contractual, care este incompatibilă cu 
independența funcției publice a Uniunii Europene.

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 3b, paragraful al doilea se 
înlocuiește cu următorul paragraf:

eliminat

„Cu excepția cazurilor menționate la 
articolul 3a alineatul (1) paragraful al 
doilea, utilizarea agenților contractuali 
auxiliari este exclusă în cazurile în care 
se aplică articolul 3a.”

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Repartizarea agenților contractuali la sediul SEAE, în condițiile 
în care aceștia au fost angajați în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
delegațiilor, ar contraveni principiilor loialității și bunei gestiuni. Aceasta constituie o 
extindere a posibilității de a angaja personal contractual, care este incompatibilă cu 
independența funcției publice a Uniunii Europene.

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii personalului din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
care au fost selectați conform procedurii 
prevăzute la articolul 98 alineatul (1) din 
Statutul funcționarilor și care sunt detașați 
de serviciile diplomatice naționale sunt 
încadrați ca agenți temporari în temeiul 

(1) Membrii personalului care provin din 
serviciile diplomatice naționale ale statelor 
membre, care au fost selectați conform 
procedurii prevăzute la articolul 98 
alineatul (1) din Statutul funcționarilor sunt 
încadrați ca agenți temporari în temeiul 
articolului 2 litera (e). Gradul 
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articolului 2 litera (e). administrativ acordat candidaților 
selectați care provin din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
ar trebui să fie gradul care li se cuvine în 
conformitate cu anii de vechime și 
numărul de promovări din cadrul 
serviciului diplomatic național de origine, 
pe baza sistemului de promovări aplicabil 
funcționarilor UE.

Justificare

Terminologia folosită în Regulamentul de modificare a Statutului funcționarilor și a 
Regimului aplicabil ar trebui să respecte Decizia Consiliului de instituire a SEAE. Termenul 
„detașat” ar trebui utilizat doar pentru experții naționali detașați specializați. Membrii 
personalul SEAE, indiferent de originea lor, ar trebui să poată aspira la aceleași perspective 
de carieră.

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 50ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50ba
Începând din 2012, Înaltul Reprezentant, 
ca autoritate împuternicită să facă 
numiri, prezintă un raport anual 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la ocuparea posturilor în SEAE, 
nivelul de conformitate cu cerința 
prevăzută de articolul 6 alineatul (9) din 
Decizia Consiliului.../... din... privind 
organizarea și funcționarea Serviciului 
European de Acțiune Externă în ceea ce 
privește componența personalului SEAE 
și defalcarea acestuia în funcție de 
naționalitate și gen pentru grupurile de 
funcții AD/AST, grade ocupate și poziții.

Justificare

Parlamentul și Consiliul, în calitate de colegislatori ai modificărilor Statutului funcționarilor 
și Regimului aplicabil celorlalți agenți, impuse de înființarea SEAE, ar trebui ținute la curent 
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cu privire la aplicarea și eficiența acestor modificări, având în vedere în special 
conformitatea cu pragurile numerice prevăzute de Decizia Consiliului și obiectivul unei 
reprezentativități geografice adecvate și al echilibrului de gen în cadrul personalului SEAE.

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Capitolul 10 – articolul 50bb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50bb
Pentru a garanta că toți membrii 
personalului SEAE sunt tratați în același 
mod, indiferent dacă aceștia provin din 
administrația Uniunii Europene sau din 
serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre, în special în ceea ce 
privește posibilitatea de acces la toate 
pozițiile și responsabilitățile din cadrul 
SEAE în condiții echivalente, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
Vicepreședinte al Comisiei, în calitate de 
autoritate împuternicită să facă numiri, 
întocmește un tabel de echivalență între 
gradele administrative europene, în 
special la nivel de AD, și vechimea în
diplomație pentru a garanta că, în 
momentul recrutării, personalului care 
provine din statele membre i se acordă un 
grad care corespunde vechimii medii 
aferente gradului respectiv.

Justificare

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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Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 50bc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 bc
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4 al doilea și al treilea 
paragraf, articolului 7 alineatul (1), 
articolului 27 al doilea paragraf și 
articolului 29 alineatul (1) literele (a),(b) 
și (c) din Statutul funcționarilor, posturile 
vacante sunt ocupate până la 31 
decembrie 2020, în conformitate cu 
obiectivele orientative de recrutare 
definite de valoarea de referință 
Kinnock1, prin numirea cetățenilor din 
statele membre slab reprezentate. 
Numirile se fac pentru toate gradele din 
grupa de funcții AD, în urma unor 
competiții interne și externe, pe baza 
calificărilor și testelor organizate în 
conformitate cu anexa III la Statutul 
funcționarilor.
_________________
1Obiective adecvate și orientative de 
recrutare pentru fiecare stat membru 
reprezentând media valorii relative a celor 
trei criterii (exprimate ca procent): (1)
numărul de locuitori, (2) numărul de
mandate în Parlamentul European și (3) 
numărul de voturi în Consiliu 
(C(2003)0436).

Justificare

Așa cum se precizează la punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 
iulie 2010 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind organizarea și 
funcționarea SEAE, ar trebui să existe un sistem analog cu cel introdus prin Regulamentul 
Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/2004 pentru a soluționa problema dezechilibrului 
geografic.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți
Articolul 50bd

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50bd
(1) Membrii personalului provenit din 
serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre pot candida la posturile 
vacante din cadrul serviciului lor 
diplomatic național de origine, în condiții 
de egalitate cu candidații interni ai 
serviciului diplomatic național respectiv.
(2) În cazul în care serviciul diplomatic 
național de origine al agenților temporari 
SEAE solicită, în scopuri vizând 
organizarea internă și resursele umane, 
un raport anual de evaluare sau o 
evaluare, Înaltul Reprezentant și serviciul 
diplomatic național de origine în cauză 
convin cu privire la modalitățile de 
recunoaștere și validare automată a 
raportului de evaluare sau a evaluării 
efectuate de Înaltul Reprezentant în ceea 
ce privește întreg personalul SEAE 
provenind din aceste servicii diplomatice 
naționale.
(3) Rapoartele de evaluare anuale sau 
evaluările personalului SEAE provenind 
din serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre nu pot fi în niciun caz 
redactate sau efectuate de serviciul 
diplomatic național de origine.

Justificare

Personalul provenind din serviciile diplomatice naționale și care activează în SEAE ar trebui 
să beneficieze de aceleași oportunități profesionale ca și personalul care activează în 
serviciul diplomatic național de origine. Pentru a asigura un SEAE independent, personalul 
provenind din serviciile diplomatice naționale și care activează în SEAE nu ar trebui să 
răspundă în fața resurselor umane din serviciul diplomatic național de origine prin 
intermediul unor evaluări anuale sau rapoarte de evaluare a personalului. VP/ÎR ar trebui să 
fie singurul responsabil pentru evaluarea membrilor personalului SEAE, indiferent de 
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originea acestora.
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