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ABBOZZ TA' BAĠIT EMENDATORJU Nru 5
GĦALL-BAĠIT ĠENERALI TAL-2011

DIKJARAZZJONI TAN-NEFQA TAQSIMA B’TAQSIMA
Taqsima IX — Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Wara li kkunsidrat:

– it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 314 tiegħu, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

– ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 
rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1, u b'mod partikulari l-Artikolu 37 tiegħu,

– il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 adottat fil-
15 ta' Diċembru 20102,

– il-baġit emendatorju Nru 1/2011 adottat fis-6 ta' April 2011,

– l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/20113, adottat fil-25 ta' Marzu 2011,

– l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/20114, adottat fil-15 ta' April 2011,

– l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/20115, adottat fis-17 ta' Ġunju 2011,

Il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk tippreżenta lill-awtorità tal-baġit l-Abbozz tal-Baġit 
Emendatorju Nru 5 għall-baġit tal-2011.

BIDLIET GĦAD-DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U N-NEFQA TAQSIMA 
B'TAQSIMA

Il-bidliet fid-dikjarazzjoni tad-dħul u n-nefqa huma disponibbli fil-EUR-Lex (http://eur-
lex.europa.eu/budget/www/index-mt.htm). Verżjoni Ingliża tal-bidliet fid-dikjrazzjoni tinsab 
mehmuża għall-informazzjoni bħala anness baġitarju.

                                               
1 ĠU L 248, 16.9.2002, p.1.
2 ĠU L 68, 15.3.2011, p. 1.
3 COM(2011) 154 finali.
4 COM(2011) 219 finali.
5 COM(2011) 375 finali.

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-mt.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-mt.htm
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1. Introduzzjoni 
L-Abbozz ta' Baġit Emendatorju (ABE) Nru 5 għas-sena 2011 jkopri dan li ġej:

 Modifika fuq it-tabella tal-persunal tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD), 
mingħajr talba baġitarja addizzjonali.

 Modifika fuq it-tabella tal-persunal tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), mingħajr 
talba baġitarja addizzjonali.

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD)
Wara proċedura tal-għażla mmirata li timla post battal f'kariga ta' maniġment, fis-16 ta' Marzu tal-
2011, il-KEPD ħatar Direttur ġdid tas-Segretarjat tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

F'konformità mal-Artikolu 5(5) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, id-Direttur il-ġdid 
għandu jingħata promozzjoni għall-grad ogħla li jmiss, billi fit-30 ta' April tal-2004 huwa kien uffiċjal 
fil-grad A3. Għal din ir-raġuni, il-ħatra tad-Direttur il-ġdid kienet ċirkostanza eċċezzjonali għall-
KEPD: l-Artikolu 5(5) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal huwa applikabbli, iżda t-tabella 
tal-persunal ta' bħalissa ma tippermettix il-konformità ma' dan l-obbligu statutorju.

Sabiex jinġieb konformi mar-Regolamenti tal-Persunal, dan il-baġit emendatorju jikkonsisti minn 
aġġornament ta' post permanenti minn AD14 għal AD15, mingħajr talba baġitarja addizzjonali.

Il-verżjoni riveduta tat-tabella tal-persunal hija inkluża fl-anness tal-baġit.

3. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

3.1 Introduzzjoni

It-tabella tal-persunal tas-SEAE li tinsab bis-seħħ bħalissa kienet tfasslet fl-2010. Dak iż-żmien ma 
kien hemm l-ebda għarfien dwar għadd ta' parametri li jiddeterminaw l-għadd ta' postijiet mimlija, u 
għalhekk lanqas kien hemm għarfien dwar il-postijiet battala.

 L-għadd ta' persunal li fil-fatt ġie ttrasferit mill-Kummissjoni u l-Kunsill ġie affettwat minn 
għażliet individwali li wasslu biex ċerti uffiċjali baqgħu fl-istituzzjonijiet minn fejn kienu 
joriġinaw, jew inkella rritornaw lura lejha ftit taż-żmien wara t-trasferiment tagħhom. Bil-kontra 
ta' dan, għadd ta' uffiċjali vvolontarjaw li jissieħbu mas-SEAE wara li din inħolqot;

 Il-gradi ta' rekluti ġodda ma setgħux jitbassru. Il-postijiet jiġu offruti lil kandidati mill-Istati 
Membri skont grad predefinit filwaqt li lill-uffiċjali tal-UE l-gradi jvarjaw bejn l-AD 5 u l-AD 14.
B'riżultat ta' dan, il-grad reali ta' kull rekluta ġdid isir magħruf biss wara li jistlesta l-proċess tal-
għażla.

Tali inċertezza hija spċifika għas-SEAE: l-ebda istituzzjoni oħra ma rat caqliq ta' persunal minn u lejn 
istituzzjonijiet oħrajn u Stati Membri fi proporzjoni daqstant kbir mit-tabella tal-persunal tagħha 
f'perjodu daqshekk qasir.
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3.2 Ir-reklutaġġi minn Stati Membri u l-ħtieġa għal trasformazzjoni ta' 
postijiet

Fuq il-bażi tal-esperjenza li nkisbet, għandhom isiru xi adattamenti fuq it-tabella tal-persunal tas-
SEAE. L-ewwel nett, sabiex jiġu ffaċilitati r-reklutaġġi mill-Istati Membri, biex b'hekk jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill li6, meta jimtlew il-postijiet kollha, il-persunal mill-Istati 
Membri (li għandu jiġi impjegat biex jimla postijiet permanenti fuq bażi temporanja fis-SEAE, skont 
l-Artikolu 2(e) tal-Kundizzjoni ta' Impjieg ta' uffiċjali oħrajn tal-UE) għandu jirrapreżenta mill-anqas 
terz tal-persunal kollu tas-SEAE fil-livell ta' AD, il-postijiet temporanji għandhom jinbidlu f'postijiet 
permanenti.

Barra minn hekk, issa huwa possibbli li ssir evalwazzjoni ġdida tal-ħtiġiet b'kunsiderazzjoni ta': il-
postijiet li mtlew realment sa nofs Mejju 2011; ir-reklutaġġi fil-fażi finali tagħhom, prinċipalment fir-
rigward tat-80 post ġdid li ġew allokati lid-delegazzjonijiet fl-2011; Ir-reklutaġġi addizzjonali li huma 
possibbli fl-2011, prinċipalment il-kuntest tal-eżerċizzju ta' rotazzjoni; tluq previst ta' persuni li 
jirtiraw fl-2011;

3.3 Promozzjoni

Ir-Regolamenti tal-Persunal (l-Artikolu 6) jipprevedi li ċerti perċentwali ta' postijiet għandhom 
jitħallew battala għall-promozzjonijiet.  Dawn il-perċentwali huma stabbiliti fl-Anness I-B tar-
Regolamenti tal-Persunal.

Fl-2011, il-persunal tas-SEAE li ġie ttrasferit mill-Kummissjoni u l-Kunsill ser jingħata promozzjoni 
skont ir-regoli u l-proċeduri fis-seħħ fl-istituzzjonijiet minn fejn joriġinaw.

Għaldaqstant, fit-tabella tal-persunal tiegħu, is-SEAE għandu jippjana għal għadd ta' postijiet battala 
sabiex ikun konformi mal-obbligi legali dwar il-promozzjonijiet.

3.4 Konklużjoni

It-trasformazzjoni ta' postijiet li tirriżulta minn dan l-eżerċizzju jkollha kost nett annwali limitat ta' 
madwar EUR 1,4 miljun, b'kunsiderazzjoni wkoll tal-fatt li s-SEAE qiegħda tirrinunzja sitt postijiet 
AD 15 u tliet postijiet AD 15 sabiex timminimizza l-kosti involuti. Madanakollu, billi din it-
trasformazzjoni ser tkun fis-seħħ matul parti mill-2011 biss, mhuma qed jintalbu l-ebda 
approprjazzjonijiet addizzjonali għal din is-sena. L-Abbozz tal-Baġit tal-2012 diġà jieħu kont ta' 
verżjoni emendata tat-tabella tal-persunal.

Il-verżjoni riveduta tat-tabella tal-persunal hija inkluża fl-anness tal-baġit.
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