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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz susține amendamentele propuse în proiectul de raport al Comisiei 
pentru afaceri juridice, în special amendamentele care au ca scop să garanteze că recrutarea 
personalului pentru SEAE se va face în continuare prin procedurile obiective și transparente 
prevăzute în Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

În plus, propunerea Comisiei este îmbunătățită de amendamentele raportorului comisiei 
responsabile, care introduc dispozițiile privind personalul SEAE care au făcut parte din 
acordul politic convenit în iunie la Madrid cu privire la SEAE, în special dispozițiile 
referitoare la echilibrul geografic, la echilibrul dintre femei și bărbați și la echilibrul dintre 
personalul provenit din instituțiile UE și serviciile diplomatice ale statelor membre. Aceste 
amendamente merită să fie susținute, la fel ca amendamentele care vizează deschiderea 
posturilor din cadrul SEAE pentru funcționarii Parlamentului și altor instituții până la 1 
ianuarie 2012.

Raportorul a identificat două cazuri, ambele importante pentru politica de dezvoltare a 
Uniunii, în care consideră că acordul politic convenit de instituții la 21 iunie la Madrid nu a 
fost reflectat suficient de clar în textul proiectului de decizie a Consiliului privind organizarea 
și funcționarea SEAE și în care regulamentul de modificare a Statutului funcționarilor ar 
trebui să includă clarificările necesare.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Definiție

În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarea definiție:
-„serviciu diplomatic” înseamnă orice 
serviciu al unui stat membru care este 
responsabil de orice aspect al acțiunii 
externe a statului membru în cauză care 
este relevant pentru activitatea Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE),
inclusiv politica sa de apărare și 
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securitate, politicile sale de dezvoltare și 
de mediu și alte politici.

Justificare

În grupurile de lucru privind SEAE s-a convenit că ar trebui să se introducă posibilitatea ca 
funcționarii din statele membre care lucrează în domeniul apărării, al dezvoltării sau al 
mediului și în oricare alte domenii de politici din sfera de competență a SEAE să lucreze în 
cadrul Serviciului. Întrucât în multe state membre funcționarii care lucrează în alte domenii 
ale acțiunii externe nu fac parte din „serviciul diplomatic” al statelor respective, este necesar 
să se extindă sfera conceptului de „serviciu diplomatic”.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 96 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această dispoziție se aplică în special 
articolului 9 alineatele (3), (4) și (5) 
(referitor la instrumentele de acțiune 
externă și programarea acesteia) din 
Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 
iulie 2010 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului European de 
Acțiune Externă1.
________________________________
1 JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Justificare

Articolul 9 alineatul (3) din decizia Consiliului prevede că „SEAE este responsabil” de 
pregătirea deciziilor Comisiei pentru primele trei etape ale ciclului de programare. 
Alineatele (4) și (5) de la același articol prevăd că în ceea ce privește FED, IDC și IEVP 
„orice propuneri […] sunt pregătite în comun de serviciile relevante din cadrul SEAE și al 
Comisiei sub responsabilitatea comisarului pentru politica de dezvoltare…”. Articolul 1 
alineatul (3) și articolul 6 alineatul (4) prevăd în schimb că „SEAE se află sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant” și că „[m]embrii personalului SEAE […] nu solicită și nu acceptă 
instrucțiuni de la un guvern, o autoritate, o organizație sau o persoană din afara SEAE sau 
de la un alt organism sau o altă persoană decât Înaltul Reprezentant.” Prin urmare, este 
absolut necesar să se clarifice faptul că SEAE trebuie să accepte instrucțiuni de la comisarii 
responsabili în conformitate cu articolul 9.
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