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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Artikolu 27(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li s-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) għandu jaħdem flimkien 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.

Bħalma hu l-każ għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni, il-politika tar-reklutaġġ u 
tal-persunal se taħdem fi ħdan il-qafas stabbilit mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej (ir-Regolament tal-Persunal) u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra (CEOS) ta' dawn il-Komunitajiet. Biex is-SEAE jkun jista' jaħdem kif stipulat fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, jinħtieġu ċerti emendi għar-Regolamenti tal-Persunal u l-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg.

L-abbozz ta' opinjoni tal-Kumitat BUDG tħejja abbażi tad-dokument ta' ħidma tal-
Kummissjoni li ġie diskuss waqt il-laqgħa tal-Kumitat BUDG tat-13 ta' Lulju 2010 (PE 
445.751).

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan kemm li:
- iddaħħal il-modifiki meħtieġa għall-istabbiliment u l-funzjonament tas-SEAE,
- kif ukoll li tbiddel il-kundizzjonijiet ta' xogħol fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni permezz 

ta' emendi iktar tekniċi (iżda għaljin) li jikkonċernaw l-Anness X għar-Regolamenti 
tal-Persunal (applikabbli għal persunal assenjat f'pajjiżi terżi), persunal kuntrattwali u 
persunal lokali.

Għal raġunijiet baġitarji kif ukoll ta' trasparenza1, ir-Rapporteur tal-fehma li l-bidliet 
għandhom ikunu limitati għal dak li jinħtieġ għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, biż-
żewġ eċċezzjonijiet hawn taħt, li r-Rapporteur tqis bħala kruċjali u li fil-fehma tagħha 
għandhom ikunu appoġġjati:
- l-applikazzjoni tal-benefiċċji tal-Anness 10 meta jittieħed il-liv tal-ġenituri / tal-

familja, biex ikun appoġġjat l-għan ġenerali ta' konċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja 
privata u dik professjonali u b'mod partikolari biex jitneħħa l-ostaklu għal dawk in-
nisa li jistgħu jkunu interessati jieħdu kariga f'delegazzjoni tal-Unjoni

- u r-rikonoxximent formali fis-CEOS tal-iskemi Providenti u ta' Assigurazzjoni għal 
aġenti lokali f'pajjiżi fejn il-protezzjoni soċjali ma teżistix jew mhijiex xierqa.

Għandu jkun enfasizzat ukoll li, sa fejn taf ir-Rapporteur, l-emendi proposti huma 
kompatibbli mal-ftehim politiku milħuq fil-21 ta' Ġunju 2010 f'Madrid, jew saħansitra jqisuh.

Fid-dokument ta' ħidma, ir-Rapporteur identifikat xi dgħufijiet fl-impatt baġitarju tar-
Regolament kif ippreżentat fid-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva tal-Kummissjoni u fid-
dokumenti ġustifikattivi (partikolarment dwar il-kwistjoni msemmija hawn fuq tal-liv tal-
ġenituri), li jistgħu jqajmu dubju dwar in-newtralità baġitarja ddikjarata tal-proposta. F'dan ir-
                                               
1 U skont il-memorandum spjegattiv għall-proposta tal-Kummissjoni li jiddikjara: '(...) Minbarra l-adattamenti 
għat-terminoloġija li rriżultaw mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-emendi proposti huma limitati għal dak 
li hu meħtieġ għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE'
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rigward, ir-rifjut propost kemm tal-proċedura ta' mobilità l-ġdida kif ukoll tal-applikazzjoni 
tal-Anness 10 għall-persunal kuntrattwali x'aktarx li jwassal għal tfaddil filwaqt li titħares l-
indipenedenza taċ-Ċivil Ewropew. 

Jinħtieġ ukoll rapport speċifiku mir-Rappreżentant Għoli dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament, ladarba s-SEAE jibda jiffunzjona sew, partikolarment dwar il-bilanċ ġeografiku 
u tas-sessi fi ħdan is-SEAE u dwar il-konsegwenzi baġitarji attwali tal-fatt li l-benefiċċji tal-
Annness 10 jiġu estiżi għal persunal li jkun ħa liv tal-ġenituri (żieda tal-liv tal-ġenituri/tal-
familja meħud, tibdil tal-persunal, impatt fuq il-funzjonament tajjeb tad-delegazzjonijiet).

Emendi oħra jikkonċernaw:
- il-protezzjoni tal-prerogattivi baġitarji tal-Parlament,
- ir-rifjut tal-possibilità ta' sekondar għall-persunal li diġà kien issekondat mis-

servizzi diplomatiċi nazzjonali,
- il-kjarifika tar-responsabilitajiet baġitarji,
- ir-rifjut tal-bidla tal-politika 'laissez-passer' fid-delegazzjonijiet,
- u l-bilanċ bejn is-sessi fis-SEAE.

EMENDI

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

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

2a. Jenfasizzai li l-bidliet proposti għar-
Regolamenti tal-Persunal u l-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra għandhom ikunu newtrali fir-
rigward tal-baġit u għalhekk kompatibbli 
mal-limitu massimu tal-Intestatura 5 tal-
Qafas Finanzjarju Multiannwali; 
madankollu, ifakkar li kull 
approprjazzjoni mhux prevista meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-regolament 
għandha tiġi deċiża fil-proċedura 
baġitarja annwali;
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Emenda 2

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 fi ħdan is-SEAE, 
irrispettivament minn jekk humiex 
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew aġenti 
temporanji li ġejjin mis-servizzi 
diplomatiċi tal-Istati Membri, u 
għandhom jiġu ttrattati b'mod ugwali, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
eliġibilità li jassumu l-postijiet kollha taħt 
kundizzjonijiet ekwivalenti. M'għandha 
ssir l-ebda distinzjoni bejn aġenti 
temporanji li 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 hija kruċjali biex jiġi żgurat Servizz koerenti u 
indipendenti. Hekk għandu jkun fis-SEAE, jiġifieri bl-eċċezzjoni tal-possibilità ta' sekondar 
għal persunal diġà ssekondat mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu 
jkollu awtorità fuq il-membri kollha tal-
persunal fid-delegazzjoni, hu x'inhu l-
istatus tagħhom, u fuq l-attivitajiet kollha 
tad-delegazzjoni. Huwa għandu jkun 
responsabbli lejn ir-Rappreżentant Għoli 
għall-ġestjoni ġenerali tal-ħidma tad-



PE445.891v02-00 6/23 AD\830555MT.doc

MT

delegazzjoni u għandu jiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha tal-
Unjoni.
Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-
Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali 
awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 51, huma 
għandhom ikunu suġġetti għall-
Kummissjoni bħala l-istituzzjoni 
responsabbli għad-definizzjoni, l-
eżerċizzju, il-kontroll u l-evalwazzjoni tad-
dmirijiet u r-responsabilitajiet tagħhom 
bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega.
Uffiċjali li jaħdmu f'delegazzjoni tal-
Unjoni għandhom jieħdu l-istruzzjonijiet 
tagħhom mill-Kap tad-Delegazzjoni 
rigward l-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Huwa xieraq li jiġi kkjarifikat li l-
persunal tas-SEAE li jwettaq dmirijiet 
għall-Kummissjoni bħala parti mid-
dmirijiet tagħhom għandhom isegwu 
istruzzjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni. 
Bl-istess mod, uffiċjali tal-Kummissjoni li 
jaħdmu fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom għandhom isegwu 
istruzzjonijiet mill-Kap tad-Delegazzjoni, 
b'mod partikolari fuq kwistjonijiet 
organizzazzjonali u amministrattivi u dwar 
implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni.

(4) Huwa xieraq li jiġi kkjarifikat li l-
persunal tas-SEAE li jwettaq dmirijiet 
għall-Kummissjoni bħala parti mid-
dmirijiet tagħhom għandu jsegwi
istruzzjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni 
taħt ir-responsabilità ġenerali tal-Kap tad-
Delegazzjoni. Bl-istess mod, uffiċjali tal-
Kummissjoni li jaħdmu fid-delegazzjonijiet 
tal-Unjoni għandhom għandhom isegwu 
istruzzjonijiet mill-Kap tad-Delegazzjoni, 
b'mod partikolari fuq kwistjonijiet 
organizzazzjonali u amministrattivi u dwar 
l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-baġit operattiv tal-UE għandha ċertament tibqa' parti mill-
kompetenza u r-responsabilità tal-Kummissjoni u l-persunal tagħha, skont l-Artikolu 317 
TFUE. Ma jkunx xieraq li jiġi speċifikat li l-kap tad-delegazzjoni (SEAE) għandu jagħti 
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istruzzjonijiet f'dak ir-rigward. Madankollu, il-Viċi President/Rappreżentant Għoli u l-
Kapijiet tad-Delegazzjonijiet għandhom jiġu infurmati dwar l-istruzzjonijiet.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-kunċett ta' amministrazzjoni 
Ewropea jirrikjedi, bħala prinċipju 
fundamentali, rappreżentanza ġeografika 
xierqa għal dak li jikkonċerna l-persunal. 
Ir-reklutaġġ għall-karigi fis-SEAE, 
filwaqt li hu msejjes fuq il-mertu, għandu 
jiżgura preżenza xierqa fil-livelli kollha 
ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha. 
Għandu jkun żgurat ukoll bilanċ xieraq 
bejn is-sessi fil-livelli kollha.

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat fil-Punt 7b tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew, 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 kollha u taċ-
ċittadini tal-Unjoni Ewropea u, bħala tali, għandu jkun ikkaratterizzat minn rappreżentanza 
ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn is-sessi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) 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) ta' dik id-
Deċiżjoni tal-Kunsill għat-tisħiħ tal-bilanċ 
ġeografiku u l-bilanċ bejn is-sessi 
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għandhom jinkludu, fir-rigward tal-bilanċ 
ġeografiku, 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 deciżjoni 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 kollha u taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u, bħala tali,
għandu jkun ikkaratterizzat minn rappreżentanza ġeografika adegwata u bilanċ xieraq bejn 
is-sessi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4 c (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Meta jitqies li ċ-ċittadini ta' ċerti Stati 
Membri attwalment mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed fid-Direttorat 
Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni tal-
Kummissjoni Ewropea, għandhom 
jiddaħħlu miżuri temporanji u jibqgħu fis-
seħħ sal-31 ta' Diċembru 2020.

Ġustifikazzjoni

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jkun tassew rappreżentattiv tal-Istati 
Membri kollha u ċ-ċittadini 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 attwalment mhumiex irrappreżentati kif suppost fid-Direttorat Ġenerali għar-
Relazzjonijiet Esterni tal-Kummissjoni Ewropea jiġġustifika l-provvediment ta' miżuri speċjali 
fit-tul biex ikun żgurat li s-SEAE ma jkunx ikkaratterizzat minn żbilanċ simili.
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Emenda 8

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 
straordinarji. 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 
straordinarji ġġustifikati kif xieraq. Bl-
istess mod, għandu jkun possibbli li 
uffiċjali jiġu trasferiti fl-interess tas-servizz 
mis-SEAE għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

'Ċirkustanzi straordinarji' għat-trasferiment ta' aġent tas-SEAE fl-interess tas-servizz 
għandhom jiġu ddefiniti aħjar, sabiex ikunu evitati nomini arbitrarji u tiġi ggarantita t-
trasparenza.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, kandidati mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni kif ukoll kandidati interni 
jkunu jistgħu japplikaw għal postijiet fis-
SEAE fuq bażi indaqs. Mhux iktar tard 
mill-1 ta' Lulju 2013 dan għandu japplika 
wkoll għall-uffiċjali minn istituzzjonijiet 
oħra. Madankollu, sabiex tiġi garantita 
rappreżentanza xierqa tal-persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali fis-SEAE, 

(8) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, kandidati mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni u kandidati interni jkunu 
jistgħu japplikaw għal postijiet fis-SEAE 
fuq bażi indaqs. Mhux iktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2012 dan għandu japplika wkoll 
għall-uffiċjali minn istituzzjonijiet oħra. 
Madankollu, sabiex tiġi garantita 
rappreżentanza xierqa tal-persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali fis-SEAE, 
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ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u 
l-Viċi President tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu f'pożizzjoni li jiddeċiedu 
li, għal postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD, 
sat-30 ta' Ġunju 2013, tista' tingħata 
prijorità lil kandidati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
f'każ ta' kwalifiki sostanzjalment indaqs.

ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u 
l-Viċi President tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu f'pożizzjoni li jiddeċiedu 
li, għal postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD, 
sal-31 ta’ Diċembru 2011 jew sakemm il-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali jilħaq terz tal-persunal kollu 
tas-SEAE fil-livell ta’ AD, liema 
minnhom tiġi l-ewwel, tista' tingħata 
prijorità lil kandidati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri fl-
eventwalità ta' kwalifiki sostanzjalment 
indaqs.

Ġustifikazzjoni

Sena tidher li hija biżżejjed sabiex jiġi żgurat li s-servizzi diplomatiċi nazzjonali jiġu 
rappreżentati sew fi ħdan is-SEAE. Barra minn hekk, din id-deroga għandha tieqaf saħansitra 
qabel jekk l-għan tagħha jkun inkiseb qabel il-31 ta' Diċembru 2011. Din l-emenda għandha 
l-għan li tiftaħ malajr kemm jista' jkun il-karigi tas-SEAE wkoll għall-uffiċjali mill-Parlament 
Ewropew u minn istituzzjonijiet oħrajn.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kandidati magħżula minn servizzi 
diplimatiċi nazzjonali li huma ssekondati 
mill-Istati Membri tagħhom għandhom 
ikunu impjegati bħala aġenti temporanji u 
b'hekk ikunu fuq bażi indaqs tal-uffiċjali. 
Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mis-SEAE 
għandhom jiggarantixxu l-prospettivi tal-
karriera għall-aġenti temporanju li huma 
ekwivalenti għal dawk tal-uffiċjali.

(9) Kandidati magħżula minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali li huma ssekondati 
mill-Istati Membri tagħhom għandhom 
ikunu reklutati fuq il-bażi ta’ proċedura 
oġġettiva u trasparenti u għandhom jiġu 
impjegati bħala aġenti temporanji u b'hekk 
ikunu fuq bażi indaqs mal-uffiċjali. Id-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mis-SEAE 
għandhom jiggarantixxu prospetti tal-
karriera ekwivalenti għall-aġenti 
temporanji u għall-uffiċjali fis-SEAE.

Ġustifikazzjoni

L-ewwel sentenza m'għandhiex bżonn tifsira. It-tieni sentenza għandha l-għan li tiżgura li 
jkun hemm prospetti tal-karriera ekwivalenti għall-aġenti temporanji u għall-uffiċjali, filwaqt 
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li t-test inizjali jista' jkun interpretat bħala li jikkonċentra l-aktar fuq il-prospetti tal-karriera 
għall-aġenti temporanji.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu evitati restrizzjonijiet 
mhux neċessarji dwar l-impjieg fis-SEAE 
tal-persunal minn servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, regoli speċifiċi dwar it-tul tal-
kuntratti għandhom jiġu adottati. Għal din 
il-kategorija partikolari ta' persunal 
temporanju, ir-regoli dwar l-issekondar, liv
fuq raġunijiet personali, u l-età massima ta' 
rtirar għandhom jiġu allinjati ma' dawk 
applikabbli għall-uffiċjali.

(10) Sabiex jiġu evitati restrizzjonijiet 
mhux neċessarji dwar l-impjieg fis-SEAE 
tal-persunal minn servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, regoli speċifiċi dwar it-tul tal-
kuntratti għandhom jiġu adottati. Għal din 
il-kategorija partikolari ta' persunal 
temporanju, ir-regoli dwar il-liv għal
raġunijiet personali, u l-età massima ta' 
rtirar għandhom jiġu allinjati ma' dawk 
applikabbli għall-uffiċjali.

Ġustifikazzjoni

Aġenti mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali, peress li jkunu diġà ġew issekondati għas-SEAE, 
m'għandhomx jingħataw id-dritt li jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet marbuta mas-sekondar 
li japplikaw għall-uffiċjali. Tali sekondar 'għat-tieni darba' jippermettilhom li jsibu impjiegi 
f'istituzzjonijiet oħra tal-UE, u dan jista' jwassal għal telf ta' kompetenzi għas-servizz il-ġdid 
u jista' jwassal ukoll biex persunal jidħol mal-istituzzjonijiet tal-UE bla ma jgħaddi mill-
proċeduri ta' għażla tradizzjonali.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jittaffa l-piż amministrattiv tas-
SEAE, il-Bord ta' Dixxiplina stabbilit fil-
Kummissjoni għandu jservi wkoll bħala l-
Bord ta' Dixxiplina għas-SEAE, sakemm 
ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjon għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u l-Viċi President tal-Kummissjoni ma 
jiddeċidux li jistabbilixxu Bord ta' 
Dixxiplina għas-SEAE.

(12) Sabiex jittaffa l-piż amministrattiv tas-
SEAE, il-Bord ta' Dixxiplina stabbilit fil-
Kummissjoni għandu jservi wkoll bħala l-
Bord ta' Dixxiplina għas-SEAE.
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Ġustifikazzjoni

Biex ikunu evitati duplikazzjonijiet organizzattivi mhux meħtieġa u tkun żgurata l-koerenza 
tal-azzjonijiet f'oqsma ta' attività simili, il-Bord ta' Dixiplina tal-Kummissjoni, kif ġie propost 
għall-Kumitat tal-Persunal tagħha, għandu jservi wkoll bħala dak tas-SEAE. Għalhekk, 
m'għandu jitħalla l-ebda marġni ta' diskrezzjoni lir-Rappreżentant Għoli f'dak ir-rigward. 
Madankollu, ġiet proposta klawżola ta' reviżjoni biex jiġi kkontrollat jekk tali korpi dedikati 
jkunux rilevanti għas-SEAE.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
mill-2004, jidher li m'hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni biex tinżamm il-
limitazzjoni eżistenti fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-Anness X tar-
Regolamenti tal-Persunal għall-persunal 
kuntrattwali. Dan ifisser b'mod 
partikolari li l-persunal kuntrattwali 
għandu jieħu sehem bis-sħiħ fil-
proċedura ta' mobilità skont l-Artikoli 2 u 
3 tal-Anness X. Għal dan il-għan, huwa 
neċessarju li jiġi pprovdut li l-persunal 
kuntrattwali impjegat fid-delegazzjonijiet, 
li għalihom japplika l-Artikolu 3a tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg, jista' jiġi 
assenjat b'mod temporanju għall-
kwartieri tal-istituzzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjonijiet mhumiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li 
dan għandu jiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Barra minn hekk, il-persunal kuntrattwali ġie rreklutat speċifikament biex 
jaħdem fid-delegazzjonijiet.
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Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex jiġu ffaċilitati l-affarijiet għall-
persunal li jivvjaġġa barra mill-Unjoni 
Ewropea biex iwettaq dimirijietu, għandu 
jkun possibbli li jinħarġu laissez-passer 
meta jkun meħtieġ fl-interess tas-servizz, 
u konsulenti speċjali għandhom ikunu 
koperti minn din il-possibbiltà.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni mhijiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li din 
għandha tiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Huwa diffiċli li tinstab raġuni għaliex il-politika ta' 'laissez-passer' 
għandha tkun ġeneralizzata filwaqt li attwalment hija prevista biss għall-ogħla uffiċjali tad-
delegazzjonijiet.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 23, it-tielet paragrafu 
għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:
'Il-laissez-passer li hemm dispożizzjoni 
dwaru fil-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet għandu jingħata lill-kapijiet 
ta' unità, lill-uffiċjali ta' grad AD12 sa 
AD16, lill-uffiċjali li qed iservu barra mit-
territorju tal-Unjoni Ewropea u lill-
uffiċjali l-oħra li għalihom dan huwa 
meħtieġ fl-interess tas-servizz.' 

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni mhijiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li din 
għandha tiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Huwa diffiċli li tinstab raġuni għaliex il-politika ta' 'laissez-passer' 
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għandha tkun ġeneralizzata filwaqt li attwalment hija prevista biss għall-ogħla uffiċjali tad-
delegazzjonijiet.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 96 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkollu 
awtorità fuq il-membri kollha tal-persunal 
fid-delegazzjoni, hu x'inhu l-istatus 
tagħhom, u fuq l-attivitajiet kollha tad-
delegazzjoni. Huwa għandu jkun 
responsabbli lejn ir-Rappreżentant Għoli 
għall-ġestjoni ġenerali tal-ħidma tad-
delegazzjoni u għandu jiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha tal-
Unjoni.
Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-
Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali 
awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 51, huma 
għandhom ikunu suġġetti għall-
Kummissjoni bħala l-istituzzjoni 
responsabbli għad-definizzjoni, l-
eżerċizzju, il-kontroll u l-evalwazzjoni tad-
dmirijiet u r-responsabilitajiet tagħhom 
bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega.
Uffiċjali li jaħdmu f'delegazzjoni tal-
Unjoni għandhom jieħdu l-istruzzjonijiet 
tagħhom mill-Kap tad-Delegazzjoni 
rigward l-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni.
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Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 96 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-Artikolu 11, uffiċjal tal-
Kummissjoni li jaħdem f'delegazzjoni tal-
Unjoni għandu jieħu istruzzjonijiet mill-
Kap ta' Delegazzjoni, b'mod partikolari 
dwar kwistjonijiet organizzazzjonali u 
amministrattivi u, f'konformità mal-atti 
legali adottati skont l-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Unjoni.

Minkejja l-Artikolu 11, uffiċjal tal-
Kummissjoni li jaħdem f'delegazzjoni tal-
Unjoni għandu jieħu istruzzjonijiet mill-
Kap ta' Delegazzjoni, b'mod partikolari 
dwar kwistjonijiet organizzazzjonali u 
amministrattivi u, f'konformità mal-atti 
legali adottati skont l-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Unjoni.

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.

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 taħt ir-responsabilità ġenerali 
tal-Kap tad-Delegazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-baġit operattiv tal-UE għandha ċertament tibqa' parti mill-
kompetenza u r-responsabilità tal-Kummissjoni u l-persunal tagħha, skont l-Artikolu 317 
TFUE. Ma jkunx xieraq li jiġi speċifikat li l-kap tad-delegazzjoni (SEAE) għandu jagħti 
istruzzjonijiet f'dak ir-rigward. Madankollu, il-Viċi President/Rappreżentant Għoli u l-
Kapijiet tad-Delegazzjonijiet għandhom jiġu infurmati dwar l-istruzzjonijiet.

Emenda 18

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

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, 

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 straordinarji



PE445.891v02-00 16/23 AD\830555MT.doc

MT

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.

ġustifikati kif xieraq, 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 SEAE 
jista' jiġi trasferit għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni taħt l-istess kundizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

'Ċirkustanzi straordinarji' għat-trasferiment ta' aġent tas-SEAE fl-interess tas-servizz 
għandhom jiġu ddefiniti aħjar, sabiex ikunu evitati nomini arbitrarji u tiġi ggarantita t-
trasparenza.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 lil xi waħda 
minn dawn il-kategoriji.

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 lil xi waħda 
minn dawn il-kategoriji. Meta jinħatar il-
persunal fis-SEAE, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lill-għan li tiġi 
żgurata rappreżentanza ġeografika xierqa 
kif ukoll li jkun hemm bilanċ bejn is-sessi 
fil-livelli ġerarkiċi u organizzattivi kollha 
u għall-komponenti kollha tal-persunal.

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja d-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-
tielet paragrafi tal-Artikolu 4, l-
Artikolu 7(1), it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 27 u l-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 29(1) ta' dawn ir-Regolamenti 
tal-Persunal, sal-31 ta' Diċembru 2020 il-
karigi battala għandhom jimtlew, skont il-
miri indikattivi ta' reklutaġġ definiti skont 
il-Valur ta' Referenza Kinnock [1], bil-
ħatra ta' ċittadini minn Stati Membri li 
mhumiex irrappreżentati biżżejjed. Il-
ħatriet għandhom isiru għall-gradi kollha 
tal-grupp ta' funzjoni AD, wara 
kompetizzjonijiet interni u esterni fuq il-
bażi kemm ta' kwalifiki kif ukoll ta' 
testijiet organizzati kif speċifikat fl-
Anness III ta' dawn ir-Regolamenti tal-
Persunal.
[1] Komunikazzjoni tas-Sur KINNOCK 
C(2003)436/4
VRK (Valur ta' Referenza Kinnock) –
miri tar-reklutaġġ indikattivi adegwati 
għal kull Stat Membru li jirrappreżentaw 
il-medja tal-valur relattiv tat-tliet kriterji 
(espressa bħala perċentwali): 1. għadd ta' 
abitanti, 2. għadd ta' siġġijiet fil-PE, 3. 
koeffiċjent tal-voti fil-Kunsill

Ġustifikazzjoni

Kif speċifikat fil-Punt 7b tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew, għandu jkun 
hemm sistema analoga għal dik imdaħħla mir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
401/2004 biex tagħmel tajjeb għall-iżbilanċ ġeografiku.
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Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni jiddeċiedi li jistabbilixxu 
Bord ta' Dixxiplina għas-SEAE, il-Bord 
ta' Dixxiplina tal-Kummissjoni għandu 
jservi wkoll bħala Bord ta' Dixxiplina 
għas-SEAE.

1. Il-Bord ta' Dixxiplina tal-Kummissjoni 
għandu jservi wkoll bħala Bord ta' 
Dixxiplina għas-SEAE.

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu evitati duplikazzjonijiet organizzattivi mhux meħtieġa u tkun żgurata l-koerenza 
tal-azzjonijiet f'oqsma ta' attività simili, il-Bord ta' Dixiplina tal-Kummissjoni, kif ġie propost 
għall-Kumitat tal-Persunal tagħha, għandu jservi wkoll bħala dak tas-SEAE. Għalhekk, 
m'għandu jitħalla l-ebda marġni ta' diskrezzjoni lir-Rappreżentant Għoli f'dak ir-rigward. 
Madankollu, ġiet proposta klawżola ta' reviżjoni biex jiġi kkontrollat jekk tali korpi dedikati 
jkunux rilevanti għas-SEAE.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjonijiet mhumiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li 
dan għandu jiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Barra minn hekk, il-persunal kuntrattwali ġie rreklutat speċifikament biex 
jaħdem fid-delegazzjonijiet.

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 3 b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjonijiet mhumiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li 
dan għandu jiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Barra minn hekk, il-persunal kuntrattwali ġie rreklutat speċifikament biex 
jaħdem fid-delegazzjonijiet.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom ikunu impjegati għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. Il-kuntratti jistgħu 
jiġġeddu iktar minn darba għal perjodu 
massimu ta' erba' snin għal kull tiġdid. 
Tiġdid jingħata fuq il-kundizzjoni li s-
sekondar mis-servizz diplomatiku 

2. Għandhom ikunu impjegati għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. Il-kuntratti jistgħu 
jiġġeddu iktar minn darba għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. B'kollox, ir-
reklutaġġ m'għandux ikun għal aktar 
minn tmien snin. Madankollu, 
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nazzjonali jiġi estiż għall-perjodu ta' tiġdid. f'ċirkostanzi eċċezzjonali u fl-interess tas-
servizz, fi tmiem it-tmien sena, il-kuntratt 
jista' jiġi estiż għal perjodu massimu ta' 
sentejn. Tiġdid jingħata fuq il-kundizzjoni 
li s-sekondar mis-servizz diplomatiku 
nazzjonali jiġi estiż għall-perjodu ta' tiġdid.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hija li tallinja l-proposta tal-Kummissjoni mal-ftehim milħuq 
f'Madrid.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikoli 37, 38 u 39 tar-Regolamenti 
tal-Persunal għandhom japplikaw 
b'analoġija. Is-sekondar m'għandux ikun 
itwal mill-iskadenza tal-kuntratt.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Aġenti mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali, peress li jkunu diġà ġew issekondati għas-SEAE, 
m'għandhomx jingħataw id-dritt li jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet marbuta mas-sekondar 
li japplikaw għall-uffiċjali. Tali sekondar 'għat-tieni darba' jippermettilhom li jsibu impjiegi 
f'istituzzjonijiet oħra tal-UE, u dan jista' jwassal għal telf ta' kompetenzi għas-servizz il-ġdid 
u jista' jwassal ukoll biex persunal jidħol mal-istituzzjonijiet tal-UE bla ma jgħaddi mill-
proċeduri ta' għażla tradizzjonali.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 12
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. L-Artikolu 118 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

imħassar
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'Artikolu 118
L-Anness X għar-Regolamenti tal-
Persunal għandu japplika b'analoġija 
għall-persunal kuntrattwali li jservu 
f'pajjiżi terzi. Madankollu, l-Artikolu 21 
ta' dak l-Anness għandu japplika biss jekk 
il-kuntratt huwa għal mhux inqas minn 
sena.'

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjonijiet mhumiex meħtieġa għat-twaqqif u l-funzjonament tas-SEAE, filwaqt li 
dan għandu jiddefinixxi l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni (ara l-memorandum spjegattiv 
tal-Kummissjoni). Dan jimplika nefqa addizzjonali u jnaqqas l-approprjazzjonijiet disponibbli 
taħt l-Intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali fi żmien meta l-implimentazzjoni tat-
Trattat ta' Lisbona teħtieġ mezzi finanzjarji addizzjonali.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, ir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta' Sigurtà u l-Viċi President 
tal-Kummissjoni għandhom iressqu 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, b’enfasi 
partikulari fuq il-bilanċ tal-ġeneri u ta’ 
dak ġeografiku tal-persunal fi ħdan is-
SEAE, kif ukoll dwar l-implimentazzjoni 
u l-konsegwenzi finanzjarji ta' dawk id-
dispożizzjonijiet b'impatt baġitarju, 
partikolarment l-applikazzjoni tal-Anness 
10 għall-persunal li jkun ħa liv tal-
ġenituri. Dak ir-rapport għandu jivvaluta 
wkoll l-espedjenza tat-twaqqif ta' kumitat 
tal-persunal dedikat u ta' bord ta' 
dixxiplina fi ħdan is-SEAE.
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Ġustifikazzjoni
Klawżola ta’ reviżjoni għandha ssaħħaħ it-trasparenza fil-politika tal-persunal tas-SEAE u 
għandha tkun opportunità biex tiġi eżaminata s-sitwazzjoni tal-bilanċ tal-ġeneri u ta’ dak 
ġeografiku fi ħdan is-servizz kif ukoll il-ħtieġa possibbli li s-SEAE jkollu l-kumitat tal-
persunal u l-bord ta' dixxiplina tiegħu.
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