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AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

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.

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui asigurate loialitatea și 
independența întregului personal al 
SEAE, indiferent dacă este vorba despre 
funcționari ai UE sau agenți temporari. 
Personalul ar trebui să beneficieze de un 
tratament egal și ar trebui să aibă aceleași 
drepturi și aceleași obligații.
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei 
adoptă normele în temeiul cărora experții 
naționali detașați (END) sunt puși la 
dispoziția SEAE pentru a oferi 
consultanță de specialitate, norme 
echivalente cu cele prevăzute în Decizia 
C(2008)6866 a Comisiei din 12 noiembrie 
2008 privind regimul aplicabil experților 
naționali detașați și experților naționali în 
formare profesională pe lângă serviciile 
Comisiei și în Decizia 2007/829/CE a 
Consiliului1. Normele în cauză ar trebui 
să prevadă în special faptul că un END își 
desfășoară activitatea și acționează 
exclusiv în interesul Uniunii și nu 
acceptă, în cursul îndeplinirii sarcinilor 
sale, instrucțiuni din partea angajatorului 
său sau a vreunei autorități naționale.
__________
1 Decizia 2007/829/CE a Consiliului din 5 
decembrie 2007 privind regimul aplicabil 
experților și militarilor naționali detașați pe lângă 
Secretariatul General al Consiliului și de abrogare 
a Deciziei 2003/479/CE (JO L 327, 13.12.2007, p. 
10).

Amendamentul 4

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 

(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
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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.

și justificate în mod adecvat ar trebui să se 
poată efectua un transfer al funcționarilor 
în interes de serviciu, 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 interes 
de serviciu de la SEAE la Consiliu sau 
Comisie.

Justificare

Pentru a evita numirile arbitrare, este necesar ca astfel de transferuri să fie justificate în mod 
adecvat.

Amendamentul 5

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 în cadrul Comisiei ar 
trebui să îndeplinească și rolul de comisie 
disciplinară a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile inutile, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui să 
îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – Articolul 95a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 95a
Selecția personalului SEAE se realizează 
prin intermediul unei proceduri 
transparente, bazate pe merit în ceea ce 
privește abilitățile și cunoștințele 
relevante pentru sarcinile SEAE, cu 
obiectivul de a obține din partea 
personalului servicii la cele mai înalte 
standarde în ceea ce privește abilitatea, 
eficiența și integritatea și cu scopul de a 
asigura un echilibru regional, geografic și 
de gen în cadrul SEAE. În cadrul 
personalului SEAE ar trebui să se asigure 
o prezență semnificativă a resortisanților 
din toate statele membre.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 98a
Fără a aduce atingere dispozițiilor din 
Regulamentul financiar, un funcționar 
sau un agent temporar al SEAE nu poate 
primi, în niciun caz, plăți sau contribuții 
suplimentare financiare sau de orice altă 
natură din orice sursă din afara SEAE.

Amendamentul 8

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

Articolul 98b
Codul de conduită profesională ce 
urmează a fi elaborat de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate/Vice-
președintele Comisiei este respectat de 
întregul personal al SEAE.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 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 inutile, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui să 
îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 99a
Funcționarii și agenții SEAE cooperează 
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îndeaproape cu Oficiul European de 
Luptă Antifraudă, singurul care deține 
competențe în domeniul combaterii 
fraudelor în ceea ce privește SEAE.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 50b – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceștia sunt responsabili, în 
conformitate cu articolul 66 din 
Regulamentul financiar, pentru acțiunile 
lor în calitate de agenți temporari ai 
SEAE chiar și după revenirea în serviciile 
diplomatice naționale.
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