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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 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 għandhom isegwu 
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.

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-lealtà u l-indipendenza tal-
persunal kollu tas-SEAE, 
indipendentement minn jekk ikunux 
uffiċjali tal-UE jew aġenti temporanji, 
għandha tiġi żgurata. Huma għandhom 
jibbenefikaw minn trattament indaqs, 
igawdu l-istess drittijiet u jkollhom l-istess 
dmirijiet.
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Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni 
għandu jadotta r-regoli, ekwivalenti għal 
dawk stipulati fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni C(2008)6866 tat-12 ta’ 
Novembru 2008 li tistabbilixxi r-regoli 
applikabbli għas-sekondar mal-
Kummissjnoi ta' esperti nazzjonali u 
esperti nazzjonali fit-taħriġ professjonali, 
u fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/829/KE1, 
skont liema deċiżjoni l-Esperti Nazzjonali 
Sekondati (SNEs) jitpoġġew għad-
dispożizzjoni tal-SEAE sabiex jipprovdu 
perizja speċjalizzata. Dawn ir-regoli 
għandhom b'mod partikolari jistipulaw li 
Espert Nazzjonali Ssekondat għandu 
jaqdi d-dmirijiet tiegħu u jaġixxi biss fl-
interessi tal-Unjoni u fl-eżerċizzju tad-
dmirjiet tiegħu, m'għandu jaċċetta l-ebda 
istruzzjonijiet mingħand min iħaddmu jew 
mingħand xi gvern nazzjonali.
__________
1Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 5 ta’ Diċembru 2007 
dwar ir-regoli applikabbi għall-esperti nazzjonali u 
għall-persunal militari nazzjonali sekondati mas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-
Deċiżjoni 2003/479/KE (ĠU L 327, 13.12.2007, p. 
10).

Emenda 4

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 

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

mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE), trasferiment ta' uffiċjali fl-interessi 
tas-servizz, jiġifieri mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tal-post vakanti, 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE għandhom ikunu possibbli f'każijiet 
eċċezzjonali debitament ġustifikati. Bl-
istess mod, għandu jkun possibbli li 
uffiċjali jiġu trasferiti fl-interess tas-servizz 
mis-SEAE għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati nominazzjonijiet arbitrarji, donnu jeħtieġ li dan it-tip ta' trasferiment jiġi 
debitament iġġustifikat.

Emenda 5

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.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat id-duplikar mhux meħtieġ, il-Bord tad-Dixxiplina tal-Kummissjoni għandu 
jservi wkoll bħala l-Bord tad-Dixxiplina tas-SEAE.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa - Artikolu 95 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 95a
Il-proċeduri tal-għażla għall-persunal tas-
SEAE għandhom isiru permezz ta' 
proċedura trasparenti bbażati fuq il-mertu 
mil-lat ta' ħiliet u għarfien speċjalizzat 
relevanti għall-kompiti tas-SEAE bl-għan 
li jiġu żgurati s-servizzi ta' persunal tal-
ogħla livell ta' ħila, effiċjenza u integrità 
u bil-għan li jkun stabbilit bilanċ 
reġjonali, ġeografiku u tas-sessi fis-
SEAE. Il-persunal tas-SEAE għandu 
jinkludi preżenza sinifikanti ta' ċittadini 
mill-Istati Membri kollha.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98a
Minkejja id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju, taħt l-ebda 
ċirkostanza m’għandu xi uffiċjal jew 
aġent temporanju jirċievi xi ħlas, 
kontribuzzjoni finanzjarja supplimentari 
jew xi kontribuzzjoni oħra ta' kwalunkwe 
tip minn xi sors barra s-SEAE.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98b
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Il-Kodiċi tal-Kondotta Professjonali li se 
jitfassal mir-Rappreżentant Għoli għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u Viċi President tal-Kummissjoni għandu 
jiġi rispettat u segwit mill-persunal kollu 
tas-SEAE.

Emenda 9

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 – subparagrafu 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 ikun evitat id-duplikar mhux meħtieġ, il-Bord tad-Dixxiplina tal-Kummissjoni għandu 
jservi wkoll bħala l-Bord tad-Dixxiplina tas-SEAE.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 99a
L-uffiċjali u aġenti individwali tas-SEAE 
għandhom jaħdmu b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-
Frodi (OLAF), li għandu l-kompetenza 
esklussiva fil-qasam tal-ġlieda kontra l-
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frodi fir-rigward tas-SEAE.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea
Artikolu 50b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Huma għandhom jinżammu 
responsabbli, skont l-Artikolu 66 tar-
Regolament Finanzjarju, għall-azzjonijiet 
tagħhom bħala aġenti temporanji tas-
SEAE anke wara li jmorru lura għas-
servizzi diplomatiċi nazzjonali tagħhom.
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