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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3) Is-SEAE ser jappoġġa r-Rappreżentant 
Għoli fit-twettiq tal-mandat tagħha biex 
tmexxi l-Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni ("PESK") tal-Unjoni Ewropea u 
biex tkun żgurata l-konsistenza tal-azzjoni 
esterna tal-UE. Is-SEAE ser jappoġġa r-
Rappreżentant Għoli fil-kapaċità tagħha ta' 
President tal-Kunsill Affarijiet Barranin, 
mingħajr preġudizzju għall-kompiti 
normali tas-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill. Is-SEAE ser jappoġġa wkoll ir-
Rappreżentant Għoli fil-kapaċità tagħha 
bħala Viċi President tal-Kummissjoni, 
għar-responsabbiltajiet tagħha fil-
Kummissjoni għal-responsabbiltajiet 
inkombenti għal din tal-aħħar fir-
relazzjonijiet esterni u fil-koordinazzjoni 
ta' aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-
kompiti normali tas-servizzi tal-
Kummissjoni.

(3) Is-SEAE ser jappoġġa r-Rappreżentant 
Għoli fit-twettiq tal-mandat tiegħu jew
tagħha biex tmexxi l-Politika Estera u ta' 
Sigurtà Komuni ("PESK") tal-Unjoni 
Ewropea u biex tkun żgurata l-konsistenza 
tal-azzjoni esterna tal-UE. Is-SEAE ser 
jappoġġa r-Rappreżentant Għoli fil-
kapaċità tiegħu jew tagħha ta' President tal-
Kunsill Affarijiet Barranin, mingħajr 
preġudizzju għall-kompiti normali tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. Is-SEAE 
ser jappoġġa wkoll ir-Rappreżentant Għoli 
fil-kapaċità tiegħu jew tagħha bħala Viċi 
President tal-Kummissjoni, għar-
responsabbiltajiet tiegħu jew tagħha fil-
Kummissjoni għal-responsabbiltajiet 
inkombenti għal din tal-aħħar fir-
relazzjonijiet esterni u fil-koordinazzjoni 
ta' aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-
kompiti normali tas-servizzi tal-
Kummissjoni.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(10a) Għandu jiġi mfakkar li l-prinċipju 
ta' opportunitajiet indaqs u t-trattament 
ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-kwistjoni 
relatata ma' impjieg u xogħol jinstab fl-
Artikolu 157 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u diġà 
hemm korp komprensiv ta' leġiżlazzjoni 
dwar it-trattament ugwali tal-irġiel u n-
nisa fir-rigward tal-aċċess għall-impjieg u 
l-kondizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kunsill Emenda

1. Is-SEAE għandu jiġi ġestit minn 
Segretarju Ġenerali li jopera taħt l-awtorità 
tar-Rappreżentant Għoli. Is-Segretarju 
Ġenerali għandu jieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex ikun żgurat il-funzjonament 
mingħajr xkiel tas-SEAE, inkluża l-
ġestjoni amministrattiva u baġitarja tiegħu. 
Huwa għandu jiżgura l-koordinazzjoni 
effettiva bejn id-dipartimenti kollha fl-
amministrazzjoni ċentrali kif ukoll mad-
delegazzjonijiet tal-Unjoni, u għandu 
jirrappreżenta s-SEAE.

1. Is-SEAE għandu jiġi ġestit minn 
Segretarju Ġenerali li jopera taħt l-awtorità 
tar-Rappreżentant Għoli. Is-Segretarju 
Ġenerali għandu jieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex ikun żgurat il-funzjonament 
mingħajr xkiel tas-SEAE, inkluża l-
ġestjoni amministrattiva u baġitarja tiegħu. 
Is-Segretarju Ġenerali għandu jiżgura l-
koordinazzjoni effettiva bejn id-
dipartimenti kollha fl-amministrazzjoni 
ċentrali kif ukoll mad-delegazzjonijiet tal-
Unjoni, u għandu jirrappreżenta s-SEAE.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kunsill Emenda

- dipartiment inkarigat mill-iżgurar tal-
integrazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi fl-
oqsma kollha tal-politika, immexxi minn 
koordinatur ta' livell għoli għall-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kunsill Emenda

2. Kull delegazzjoni tal-Unjoni għandha 
titmexxa minn Kap tad-Delegazzjoni.

2. Kull delegazzjoni tal-Unjoni għandha 
titmexxa minn Kap tad-Delegazzjoni. 
Għandha tinkiseb distribuzzjoni nofs bin-
nofs bejn l-irġiel u n-nisa fil-livell ta' Kap 
ta' Delegazzjoni.

Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkollu 
awtorità fuq il-membri kollha tal-persunal 
fid-delegazzjoni, hu x'inhu l-istatus 
tagħhom, u fuq l-attivitajiet kollha tad-
delegazzjoni. Huwa għandu jagħti 
rendikont lir-Rappreżentant Għoli għall-
ġestjoni ġenerali tal-ħidma tad-
delegazzjoni u biex tkun żgurata l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha tal-
Unjoni.

Il-Kap tad-Delegazzjoni għandu jkollu 
awtorità fuq il-membri kollha tal-persunal 
fid-delegazzjoni, hu x'inhu l-istatus 
tagħhom, u fuq l-attivitajiet kollha tad-
delegazzjoni. Il-Kap tad-Delegazzjoni
għandu jagħti rendikont lir-Rappreżentant 
Għoli għall-ġestjoni ġenerali tal-ħidma tad-
delegazzjoni u biex tkun żgurata l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet kollha tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kunsill Emenda

6. Il-ħatriet kollha fis-SEAE għandhom 
ikunu bbażati fuq il-mertu u fuq l-usa' bażi 
ġeografika possibbli. Il-persunal tas-SEAE 
għandu jinkludi preżenza sinifikanti ta' 
ċittadini mill-Istati Membri kollha.

6. Il-ħatriet kollha fis-SEAE għandhom 
ikunu bbażati fuq il-mertu u fuq l-usa' bażi 
ġeografika possibbli u għandu jiżgura l-
bilanċ bejn is-sessi fil-livelli kollha.  Il-
persunal tas-SEAE għandu jinkludi 
preżenza sinifikanti ta' ċittadini mill-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kunsill Emenda

9. Ir-Rappreżentant Għoli għandha 
tistabbilixxi l-proċeduri tal-għażla għall-
persunal tas-SEAE, li għandhom ikunu 
bbażata fuq il-mertu u fuq l-usa' bażi 
ġeografika possibbli, f'konformità mar-
Regolamenti tal-Persunal u l-
Kondizzjonijiet tal-Impieġ applikabbli 
għall-Aġenti l-Oħra, b'kont dovut għall-
bilanċ bejn is-sessi.

9. Ir-Rappreżentant Għoli għandha 
tistabbilixxi l-proċeduri tal-għażla għall-
persunal tas-SEAE, li għandhom ikunu 
bbażata fuq il-mertu u fuq l-usa' bażi 
ġeografika possibbli, f'konformità mar-
Regolamenti tal-Persunal u l-
Kondizzjonijiet tal-Impieġ applikabbli 
għall-Aġenti l-Oħra, li jiżguraw bilanċ
bejn is-sessi fil-livelli kollha.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 13

Test propost mill-Kunsill Emenda

13. Għandhom jittieħdu passi sabiex il-
persunal tas-SEAE jiġi pprovdut b'taħriġ 

13. Għandhom jittieħdu passi sabiex il-
persunal tas-SEAE jiġi pprovdut b'taħriġ 
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komuni adegwat, waqt li jibni b'mod 
partikolari fuq il-prattiki u l-istrutturi 
nazzjonali eżistenti. Ir-Rappreżentant 
Għoli għandha tieħu miżuri adatti għal dak 
l-għan fis-sena ta' wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Deċiżjoni.

komuni adegwat, waqt li jibni b'mod 
partikolari fuq il-prattiki u l-istrutturi 
nazzjonali eżistenti. Dan it-taħriġ għandu 
jinkludi kunċetti u metodi għall-
integrazzjoni tas-sessi u l-ugwaljanza bejn 
is-sessi. Ir-Rappreżentant Għoli għandha 
tieħu miżuri adatti għal dak l-għan fis-sena 
ta' wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kunsill Emenda

4a. It-taqsima SEAS tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għandu jkun fiha 
dispożizzjonijiet għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u għat-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa fir-relazzjonijiet 
barranin.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kunsill Emenda

2. Ir-Rappreżentant Għoli għandu 
jippreżenta rapport lill-Kunsill dwar il-
funzjonament tas-SEAE fl-2012.

2. Ir-Rappreżentant Għoli għandu 
jippreżenta rapport lill-Kunsill dwar il-
funzjonament tas-SEAE fl-2012. Ir-
rapport għandu jinkludi informazzjoni 
oġġettiva, affidabbli u komparabbli u data 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fi ħdan is-
SEAE kif ukoll analiżi dwar il-bżonn 
għall-iżvilupp ta' għodod xierqa għall-
eliminazzjoni ta' kull forom ta' 
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diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess.

Or. en


