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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) 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.

Ca și în cazul tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii, politica SEAE privind personalul 
va funcționa conform cadrului instituit de Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
(Statutul funcționarilor) și Regimul aplicabil celorlalți agenți (RACA) ai Comunităților. 
Pentru a permite SEAE să funcționeze potrivit Tratatului privind Uniunea Europeană, sunt 
necesare anumite modificări la Statutul funcționarilor și la Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Proiectul de aviz al comisiei BUDG a fost pregătit pe baza documentului de lucru al 
raportorului pentru aviz, discutat în cadrul reuniunii BUDG din 13 iulie 2010 (PE 445.751).

Propunerea Comisiei vizează:
- să facă modificările necesare pentru instituirea și funcționarea SEAE;
- să modifice condițiile de lucru pentru delegațiile Uniunii prin alte modificări, cu un

caracter mai tehnic (dar scumpe), privind anexa X la Statutul funcționarilor (aplicabilă 
personalului repartizat în țări terțe), agenții contractuali și agenții locali.

Din motive de transparență, dar și bugetare1, raportoarea pentru aviz consideră că modificările 
ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru înființarea și funcționarea SEAE, cu cele 
două excepții de mai jos, pe care raportoarea le consideră cruciale și care, în opinia sa, ar 
trebui susținute:
- punerea în aplicare a avantajelor prevăzute în anexa X pe perioada concediului pentru 

creșterea copilului/concediului din motive familiale, pentru a sprijini obiectivul 
general de a concilia mai bine viața privată și cea profesională și, în special, pentru a 
elimina un obstacol pentru femeile care ar fi interesate să ocupe un post într-o 
delegație a Uniunii;

- recunoașterea formală în RACA a sistemelor de asigurare pentru agenții locali din 
țările în care protecția socială nu există sau este necorespunzătoare.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că, din cunoștințele raportoarei, amendamentele propuse 
sunt compatibile cu sau chiar iau în considerare acordul politic din 21 iunie 2010 semnat la 
Madrid.

În documentul de lucru, raportoarea a indicat câteva puncte slabe ale impactului bugetar al 
Regulamentului, în forma prezentată în fișa financiară legislativă a Comisiei și documentele 
justificative (în special cu privire la concediul pentru creșterea copilului menționat mai sus), 
care ar putea genera îndoieli privind neutralitatea bugetară declarată a propunerii. În această 
privință, respingerea propusă a noii proceduri de mobilitate și a punerii în aplicare a anexei X 
                                               
1 Și în conformitate cu expunerea de motive din propunerea Comisiei, care menționează că: „[...] Pe lângă 
adaptările la noua terminologie ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, modificările propuse 
se limitează la ceea ce este necesar pentru instituirea și funcționarea SEAE.”
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pentru personalul contractual poate avea ca rezultat economii, protejând în același timp 
independența funcției publice europene. 

Se solicită, de asemenea, un raport specific din partea Înaltului Reprezentant cu privire la 
aplicarea regulamentului în momentul în care SEAE va fi în totalitate funcțional, în special cu 
privire la echilibrul de gen și cel geografic al personalului din cadrul SEAE și cu privire la 
consecințele bugetare reale ale extinderii avantajelor prevăzute în anexa X în beneficiul 
personalului aflat în concediu pentru creșterea copilului (creșterea perioadei concediului luat 
pentru creșterea copilului/concediului din motive familiale, înlocuirea personalului, impactul 
asupra bunei funcționări a delegațiilor).

Alte amendamente se referă la:
- protejarea prerogativelor bugetare ale Parlamentului;
- respingerea posibilității de detașare pentru personalul deja detașat din cadrul

serviciilor diplomatice naționale;
- clarificarea responsabilităților bugetare;
- respingerea modificării regimului de „liberă trecere” în cadrul delegațiilor;
- echilibrul de gen în cadrul SEAE.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 2a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

2a. subliniază că modificările propuse în 
ceea ce privește Statutul funcționarilor și 
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Comunităților ar trebui să fie neutre din 
punct de vedere bugetar și, prin urmare, 
ar trebui să fie compatibile cu plafonul 
rubricii 5 din cadrul financiar 
multianual; reamintește totuși că toate 
creditele neprevăzute necesare pentru 
aplicarea regulamentului ar trebui 
hotărâte în cadrul procedurii bugetare 
anuale;
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Amendamentul 2

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 
altor agenți ar trebui să aibă aceleași 
drepturi și obligații în cadrul SEAE, 
indiferent dacă sunt funcționari ai 
Uniunii Europene sau agenți temporari 
care provin din serviciile diplomatice ale 
statelor membre, și ar trebui tratați în 
mod egal, în special în ceea ce privește 
posibilitatea de a ocupa orice post 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 drepturi și obligații este crucială pentru asigurarea unui serviciu coerent și 
independent. Acest fapt ar trebui să fie valabil și în cadrul SEAE, cu excepția posibilității de 
detașare pentru personalul detașat deja din cadrul serviciilor diplomatice naționale. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Toți membrii personalului delegației, 
indiferent de funcția acestora, și întreaga 
activitate a delegației ar trebui să se afle 
sub autoritatea șefului de delegație. 
Acesta ar trebui să răspundă în fața 
Înaltului Reprezentant pentru 
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administrarea generală a activității 
delegației și pentru asigurarea 
coordonării tuturor acțiunilor Uniunii.
Atunci când șefii delegațiilor acționează 
în calitate de ordonatori de credite 
subdelegați în conformitate cu articolul 
51 al doilea paragraf, aceștia ar trebui să 
se afle în subordinea Comisiei ca 
instituție responsabilă de definirea, 
exercitarea, controlul și evaluarea 
sarcinilor și responsabilităților ce le revin 
acestora în calitate de ordonatori de 
credite subdelegați.
Funcționarii din cadrul unei delegații a 
Uniunii ar trebui să primească de la șeful 
delegației instrucțiuni cu privire la 
execuția bugetului Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este oportun a clarifica faptul că 
personalul SEAE care desfășoară anumite 
sarcini pentru Comisie ca parte a 
îndatoririlor sale ar trebui să urmeze 
instrucțiunile Comisiei. Similar, 
funcționarii Comisiei care lucrează în 
delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze 
instrucțiunile șefului delegației, în special 
în ceea ce privește chestiunile 
organizaționale și administrative și în ceea 
ce privește execuția bugetului Uniunii.

(4) Este oportun să se clarifice faptul că 
personalul SEAE care desfășoară anumite 
sarcini pentru Comisie ca parte a 
îndatoririlor sale ar trebui să urmeze 
instrucțiunile Comisiei sub 
responsabilitatea generală a șefului 
delegației. Similar, funcționarii Comisiei 
care lucrează în delegațiile Uniunii ar 
trebui să urmeze instrucțiunile șefului 
delegației, în special în ceea ce privește 
chestiunile organizaționale și 
administrative și în ceea ce privește 
execuția bugetului Uniunii.

Justificare

Execuția bugetului operațional al UE ar trebui să rămână în mod clar în competența și sub 
responsabilitatea Comisiei și a personalului acesteia, în conformitate cu articolul 317 din 
TFUE. Nu pare oportun să se specifice că șeful delegației (SEAE) ar trebui să dea 
instrucțiuni în această privință. Cu toate acestea, ÎR/VP și șefii de delegații ar trebui să fie 
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informați cu privire la aceste instrucțiuni.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Noțiunea de administrație europeană 
presupune, ca principiu fundamental, o 
reprezentativitate geografică adecvată în 
ceea ce privește personalul. Recrutările 
pentru posturi în cadrul SEAE, care se 
fac în funcție de merit, ar trebui să 
asigure în același timp o prezență 
corespunzătoare la toate nivelurile a 
resortisanților din toate statele membre. 
De asemenea, la toate nivelurile ar trebui 
asigurat un echilibru adecvat de gen.

Justificare

După cum se precizează la punctul 7b din rezoluția legislativă a Parlamentului, ar trebui să 
fie clar faptul că noțiunea de administrație europeană presupune ca precondiție asigurarea 
unei adevărate reprezentări a tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor UE în cadrul 
Serviciului European de Acțiune Externă; astfel, acesta trebuie să fie caracterizat de o 
reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) 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 precizează că măsurile 
specifice suplimentare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (6) din Decizia 
Consiliului pentru consolidarea 
echilibrului geografic și de gen ar trebui 
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să includă, în ceea ce privește echilibrul 
geografic, măsuri analoage celor 
prevăzute în Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului.

Justificare

După cum se precizează la 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 să fie clar faptul că noțiunea 
de administrație europeană presupune ca precondiție asigurarea unei adevărate reprezentări 
a tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor europeni în cadrul Serviciului European de 
Acțiune Externă; astfel acesta trebuie să fie caracterizat de o reprezentativitate geografică 
corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Având în vedere subreprezentarea din 
prezent a resortisanților anumitor state 
membre în cadrul Direcției Generale 
Relații Externe a Comisiei Europene, ar 
trebui introduse măsuri temporare care să 
rămână în vigoare până la 31 decembrie 
2020.

Justificare

Serviciului 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. 
Subreprezentarea din prezent a anumitor state membre în cadrul Direcției Generale Relații 
Externe a Comisiei Europene justifică stabilirea de măsuri speciale pe termen lung menite să 
asigure faptul că acest dezechilibru nu se va regăsi în cadrul SEAE.
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Amendamentul 8

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 
și justificate în mod adecvat 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.

Justificare

„Situațiile excepționale” pentru transferul unui agent SEAE în interesul serviciului ar trebui 
să fie definite mai bine, pentru a evita numirile arbitrare și pentru a garanta transparența.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar să se asigure faptul că 
personalul din serviciile diplomatice 
naționale, candidații de la Consiliu și 
Comisie, precum și candidații interni își 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 
1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui 
să se aplice și funcționarilor de la alte 
instituții. Cu toate acestea, pentru a garanta 
reprezentarea adecvată a personalului din 
serviciile diplomatice naționale în cadrul 
Serviciului european pentru acțiune 
externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii 

(8) Este necesar să se asigure faptul că 
personalul din serviciile diplomatice
naționale, candidații de la Consiliu și 
Comisie și candidații interni își pot depune 
candidatura pentru posturile din cadrul 
SEAE în condiții de egalitate. De la 1 
ianuarie 2012 cel târziu, acest lucru ar 
trebui să se aplice și funcționarilor de la 
alte instituții. Cu toate acestea, pentru a 
garanta reprezentarea adecvată a 
personalului din serviciile diplomatice 
naționale în cadrul Serviciului European de 
Acțiune Externă, Înaltul Reprezentant al 
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pentru afaceri externe și politica de 
securitate și vicepreședinte al Comisiei ar 
trebui să poată decide că pentru posturile 
din grupa de funcții AD, până la 30 iunie 
2013, se poate acorda prioritate 
candidaților din cadrul serviciilor 
diplomatice naționale ale statelor membre 
în cazul unor calificări în esență egale.

Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate și vicepreședinte al Comisiei ar 
trebui să poată decide că, pentru posturile 
din grupa de funcții AD, până la 31 
decembrie 2011 sau până când personalul 
care provine din serviciile diplomatice 
naționale reprezintă o treime din numărul 
total de posturi de AD din cadrul SEAE, 
dacă acest nivel este atins înainte de 31 
decembrie 2011, se poate acorda prioritate 
candidaților din cadrul serviciilor 
diplomatice naționale ale statelor membre 
în cazul unor calificări în esență egale.

Justificare

O perioadă de un an pare suficientă pentru a asigura o reprezentare adecvată a serviciilor 
diplomatice naționale în cadrul SEAE. Mai mult decât atât, această derogare ar trebui să 
înceteze chiar înainte de scurgerea acestei perioade, dacă obiectivul urmărit a fost îndeplinit 
înaintea datei de 31 decembrie 2011. Acest amendament vizează să asigure deschiderea mai 
rapidă a posturilor din cadrul SEAE și pentru funcționarii Parlamentului și ai altor instituții.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Candidații selectați din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale care sunt 
detașați de statele membre ar trebui 
încadrați ca agenți temporari, pentru a 
beneficia astfel de condiții egale cu 
funcționarii. Dispozițiile de punere în 
aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar 
trebui să garanteze perspective de carieră 
pentru agenții temporari echivalente cu 
cele pentru funcționari.

(9) Candidații selectați din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale care sunt 
detașați de statele membre ar trebui 
recrutați pe baza unei proceduri obiective 
și transparente și încadrați ca agenți 
temporari, pentru a beneficia astfel de 
condiții egale cu funcționarii. Dispozițiile 
de punere în aplicare care vor fi adoptate 
de SEAE ar trebui să garanteze perspective 
de carieră echivalente pentru agenții 
temporari și pentru funcționarii din cadrul 
SEAE.

Justificare

Sensul primei teze este evident. Cea de-a doua teză vizează asigurarea unor perspective de 
carieră echivalente pentru agenții temporari și pentru funcționari; textul inițial ar putea fi 
interpretat ca fiind concentrat în special pe perspectivele de carieră ale agenților temporari.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a evita restricțiile inutile 
referitor la angajarea în cadrul SEAE a 
personalului din serviciile diplomatice 
naționale, ar trebui adoptate norme 
specifice cu privire la durata contractelor. 
Pentru această categorie specială de 
personal temporar, normele cu privire la 
detașare, concediu din motive personale și 
vârsta maximă de pensionare ar trebui 
aliniate la cele aplicabile funcționarilor.

(10) Pentru a evita restricțiile inutile 
referitor la angajarea în cadrul SEAE a 
personalului din serviciile diplomatice 
naționale, ar trebui adoptate norme 
specifice cu privire la durata contractelor. 
Pentru această categorie specială de 
personal temporar, normele cu privire la 
concediu din motive personale și vârsta 
maximă de pensionare ar trebui aliniate la 
cele aplicabile funcționarilor.

Justificare

Agenții din cadrul serviciilor diplomatice naționale, fiind deja detașați în cadrul SEAE, nu ar 
trebui să aibă dreptul de a beneficia de dispozițiile privind detașarea care se aplică 
funcționarilor. O astfel de „a doua” detașare le-ar permite să obțină posturi în alte instituții 
UE, ceea ce ar avea ca rezultat o posibilă pierdere de competențe pentru noul serviciu, 
precum și intrarea personalului în instituțiile UE, fără a parcurge procedurile de selecție 
tradiționale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea reducerii sarcinii 
administrative a SEAE, comisia 
disciplinară instituită de Comisie ar trebui 
să îndeplinească și rolul de comisie 
disciplinară a SEAE, cu excepția cazului 
în care Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate și vicepreședinte al Comisiei 
decide să instituie o comisie disciplinară a 
SEAE.

(12) În vederea reducerii sarcinii 
administrative a SEAE, comisia 
disciplinară instituită de Comisie ar trebui 
să îndeplinească și rolul de comisie 
disciplinară a SEAE.
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Justificare

Pentru a evita suprapunerile organizaționale inutile și pentru a asigura coerența acțiunilor în 
domenii similare de activitate, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui, așa cum se propune 
și în cazul comitetului pentru personal, să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a 
SEAE. De aceea, Înaltul Reprezentant nu ar trebui să aibă o marjă discreționară în această 
privință. Se propune totuși o clauză de revizuire pentru a verifica dacă astfel de organisme 
dedicate ar fi relevante pentru SEAE.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere experiența 
dobândită din 2004, nu pare a exista nicio 
justificare pentru menținerea limitărilor 
existente în ceea ce privește aplicarea 
anexei X din Statutul funcționarilor 
personalului contractual. În special, 
aceasta înseamnă că agenții contractuali 
ar trebui să participe pe deplin la 
procedura de mobilitate în temeiul 
articolelor 2 și 3 din anexa X. În acest 
scop, este necesar să se prevadă că agenții 
contractuali angajați în delegații, care fac 
obiectul aplicării articolului 3a din 
Regimul aplicabil celorlalți agenți pot fi 
repartizați provizoriu la sediul instituției.

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar 
trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, 
personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în 
cadrul delegațiilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a facilita sarcina personalului 
care se deplasează în afara Uniunii 
Europene în executarea îndatoririlor, ar 

eliminat
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trebui să fie posibil să se emită permise de 
liberă trecere atunci când interesele 
serviciului impun aceasta, iar consilierii 
speciali ar trebui să beneficieze de această 
posibilitate.

Justificare

O astfel de dispoziție nu este necesară pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta 
ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Este 
dificil de înțeles motivul pentru generalizarea permiselor de liberă trecere, având în vedere 
că în prezent acestea sunt prevăzute doar pentru înalții funcționari ai delegațiilor.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Articolul 23 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 23, paragraful al treilea se 
înlocuiește cu textul următor:
„Permisele de liberă trecere prevăzute de 
Protocolul privind privilegiile și 
imunitățile sunt eliberate șefilor de 
unitate, funcționarilor cu gradul AD 12 -
AD 16, funcționarilor repartizați în afara 
teritoriului Uniunii Europene și altor 
funcționari cărora acestea le sunt 
necesare în interesul serviciului.” 

eliminat

Justificare

O astfel de dispoziție nu este necesară pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta 
ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Este 
dificil de înțeles motivul pentru generalizarea permiselor de liberă trecere, având în vedere 
că în prezent acestea sunt prevăzute doar pentru înalții funcționari ai delegațiilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 96 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți membrii personalului delegației, 
indiferent de funcția acestora, și întreaga 
activitate a delegației se află sub 
autoritatea șefului de delegație. Acesta 
răspunde în fața Înaltului Reprezentant 
de administrarea generală a activității 
delegației și de asigurarea coordonării 
tuturor acțiunilor Uniunii.
Atunci când șefii delegațiilor acționează 
în calitate de ordonatori de credite 
subdelegați în conformitate cu articolul 
51 al doilea paragraf, aceștia se află în 
subordinea Comisiei ca instituție 
responsabilă de definirea, exercitarea, 
controlul și evaluarea sarcinilor și 
responsabilităților ce le revin acestora în 
calitate de ordonatori de credite 
subdelegați.
Funcționarii din cadrul unei delegații a 
Uniunii primesc de la șeful delegației 
instrucțiuni cu privire la execuția 
bugetului Uniunii.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 11, un 
funcționar al Comisiei care lucrează într-o 
delegație a Uniunii primește instrucțiuni de 
la șeful delegației, în special cu privire la 
chestiuni organizaționale și administrative, 
și, în conformitate cu actele juridice 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu privire la execuția bugetului 
Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 11, un 
funcționar al Comisiei care lucrează într-o 
delegație a Uniunii primește instrucțiuni de 
la șeful delegației, în special cu privire la 
chestiuni organizaționale și administrative, 
și, în conformitate cu actele juridice 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu privire la execuția bugetului 
Uniunii.

Un funcționar SEAE care trebuie să 
îndeplinească sarcini pentru Comisie ca 

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

parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni 
din partea Comisiei cu privire la acele 
sarcini sub responsabilitatea generală a 
șefului delegației.

Justificare

Execuția bugetului operațional al UE ar trebui să rămână în mod clar în competența și sub 
responsabilitatea Comisiei și a personalului acesteia, în conformitate cu articolul 317 din 
TFUE. Nu pare oportun să se specifice că șeful delegației (SEAE) ar trebui să dea 
instrucțiuni în această privință. Cu toate acestea, ÎR/VP și șefii de delegații ar trebui să fie 
informați cu privire la aceste instrucțiuni.

Amendamentul 18

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

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) și fără a aduce atingere 
articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite 
să facă numiri ale instituțiilor vizate, în 
cazuri excepționale și justificate în mod 
adecvat 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

„Situațiile excepționale” pentru transferul unui agent SEAE în interesul serviciului ar trebui 
să fie definite mai bine, pentru a evita numirile arbitrare și pentru a garanta transparența.

Amendamentul 19

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

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 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. La numirea 
personalului în cadrul SEAE, se va 
acorda o atenție corespunzătoare 
obiectivului de a se asigura o 
reprezentativitate geografică adecvată, 
precum și echilibrul de gen la toate 
nivelurile ierarhice și organizaționale și 
pentru toate componentele personalului.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – Articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4 paragraful al treilea și al 
patrulea, articolului 7 alineatul (1), 
articolului 27 paragraful al doilea și 
articolului 29 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c) din prezentul Statut al 
funcționarilor, până la 31 decembrie 2020 
posturile vacante sunt ocupate, în 
conformitate cu obiectivele indicative de 
recrutare definite pe baza valorii de 
referință Kinnock[1], prin numirea de 
resortisanți ai statelor membre 
subreprezentate. Numirile se fac pentru 
toate gradele din grupa de funcții AD, în 
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urma unor competiții interne și externe pe 
baza calificărilor și testelor organizate în 
conformitate cu anexa III la prezentul 
Statut al funcționarilor.

[1] Comunicarea dlui KINNOCK 
C(2003)436/4.
KRV (valoarea de referință Kinnock) -
obiective indicative de recrutare 
corespunzătoare per stat membru, 
reprezentând media valorii relative a celor 
trei criterii (exprimată ca procent): 1. 
numărul de locuitori, 2. numărul de 
locuri în PE, 3. ponderea voturilor în 
cadrul Consiliului.

Justificare

După cum se precizează la punctul 7b din rezoluția legislativă a Parlamentului, ar trebui să 
existe un sistem analog celui introdus prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al 
Consiliului în vederea restabilirii echilibrului geografic.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei decide să 
instituie o comisie disciplinară pentru 
SEAE, comisia disciplinară a Comisiei 
îndeplinește și rolul de comisie disciplinară 
a SEAE.

(1) Comisia disciplinară a Comisiei 
îndeplinește și rolul de comisie disciplinară 
a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile organizaționale inutile și pentru a asigura coerența acțiunilor în 
domenii similare de activitate, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui, așa cum se propune 
și în cazul comitetului pentru personal, să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a 
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SEAE. De aceea, Înaltul Reprezentant nu ar trebui să aibă o marjă discreționară în această 
privință. Se propune totuși o clauză de revizuire pentru a verifica dacă astfel de organisme 
dedicate ar fi relevante pentru SEAE.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar 
trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, 
personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în 
cadrul delegațiilor.

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 3b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 3b, paragraful al doilea se 
înlocuiește cu următorul paragraf:
„Cu excepția cazurilor menționate la 
articolul 3a alineatul (1) paragraful al 
doilea, utilizarea agenților contractuali 
auxiliari este exclusă în cazurile în care 

eliminat
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se aplică articolul 3a.”

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar 
trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, 
personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în 
cadrul delegațiilor.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a 
acestora este de patru ani. Contractele pot 
fi reînnoite de mai multe ori pentru o 
perioadă de cel mult patru ani pentru 
fiecare reînnoire. Contractul poate fi 
reînnoit în condițiile prelungirii detașării de 
la serviciul diplomatic național pe perioada 
reînnoirii contractului.

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a 
acestora este de patru ani. Contractele pot 
fi reînnoite de mai multe ori pentru o 
perioadă de cel mult patru ani. În total, 
perioada de angajare nu poate depăși opt 
ani. Cu toate acestea, în circumstanțe 
excepționale și în interesul serviciului, la 
sfârșitul perioadei de opt ani, contractul 
poate fi prelungit cu o perioadă de 
maximum doi ani. Contractul poate fi 
reînnoit în condițiile prelungirii detașării de 
la serviciul diplomatic național pe perioada 
reînnoirii contractului.

Justificare

Prezentul amendament vizează alinierea propunerii Comisiei cu acordul semnat la Madrid.

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 37, 38 și 39 din Statutul eliminat
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funcționarilor se aplică prin analogie. 
Detașarea nu poate depăși durata 
contractului.

Justificare

Agenții din cadrul serviciilor diplomatice naționale, fiind deja detașați în cadrul SEAE, nu ar 
trebui să aibă dreptul de a beneficia de dispozițiile privind detașarea care se aplică 
funcționarilor. O astfel de „a doua” detașare le-ar permite să obțină posturi în alte instituții 
UE, ceea ce ar avea ca rezultat o posibilă pierdere de competențe pentru noul serviciu, 
precum și intrarea personalului în instituțiile UE, fără a parcurge procedurile de selecție 
tradiționale.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 12
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Articolul 118 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 118
Anexa X la Statutul funcționarilor se 
aplică prin analogie agenților 
contractuali repartizați într-o țară terță. 
Cu toate acestea, articolul 21 al acestei 
anexe se aplică numai în cazul în care 
durata contractului este de cel puțin un 
an.”

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar 
trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Acest 
fapt ar implica cheltuieli suplimentare și ar reduce creditele disponibile la rubrica 5 din 
cadrul financiar multianual, având în vedere faptul că aplicarea Tratatului de la Lisabona 
necesită mijloace financiare suplimentare.
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Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Înaltul 
Reprezentat al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei prezintă un 
raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei cu privire la 
punerea în aplicare a acestuia, punând 
accentul în mod special pe echilibrul de 
gen și pe cel geografic al personalului din 
cadrul SEAE, precum și pe aplicarea și 
consecințele financiare ale dispozițiilor cu 
impact bugetar, în special aplicarea 
anexei X pentru personalul aflat în 
concediu pentru creșterea copilului. Acest 
raport ar trebui, de asemenea, să evalueze 
utilitatea înființării unui comitet pentru 
personal și a unei comisii disciplinare 
speciale în cadrul SEAE.

Justificare

O clauză de revizuire ar spori transparența politicii de personal a SEAE și ar reprezenta o 
posibilitate de a face un bilanț al echilibrului de gen și al celui geografic în cadrul 
Serviciului, precum și al posibilei necesități ca SEAE să aibă propriul comitet pentru 
personal și propria comisie disciplinară.
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