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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(3) SEAE îl va sprijini pe Înaltul 
Reprezentant în exercitarea mandatului său 
de conducere a politicii externe și de 
securitate comune („PESC”) a Uniunii 
Europene și de asigurare a coerenței 
acțiunii externe a UE. SEAE îl va sprijini 
pe Înaltul Reprezentant în calitatea sa de 
președinte al Consiliului Afaceri Externe, 
fără a aduce atingere sarcinilor obișnuite 
ale Secretariatului General al Consiliului. 
SEAE îl va sprijini de asemenea pe Înaltul 
Reprezentant în calitatea sa de 
vicepreședinte al Comisiei în ceea ce 
privește responsabilitățile sale în cadrul 
Comisiei care îi revin acesteia în domeniul 
relațiilor externe și în coordonarea 
celorlalte aspecte ale acțiunii externe a 
Uniunii, fără a aduce atingere sarcinilor 
obișnuite ale serviciilor Comisiei.

(3) SEAE îl va sprijini pe Înaltul 
Reprezentant/Înalta Reprezentantă în 
exercitarea mandatului său de conducere a 
politicii externe și de securitate comune 
(„PESC”) a Uniunii Europene și de 
asigurare a coerenței acțiunii externe a UE. 
SEAE îl va sprijini pe Înaltul 
Reprezentant/Înalta Reprezentantă în 
calitatea sa de președinte al Consiliului 
Afaceri Externe, fără a aduce atingere 
sarcinilor obișnuite ale Secretariatului 
General al Consiliului. SEAE îl/o va 
sprijini de asemenea pe Înaltul 
Reprezentant/Înalta Reprezentantă  în 
calitatea sa de vicepreședinte / 
vicepreședintă a Comisiei în ceea ce 
privește responsabilitățile sale în cadrul 
Comisiei care îi revin acesteia în domeniul 
relațiilor externe și în coordonarea 
celorlalte aspecte ale acțiunii externe a 
Uniunii, fără a aduce atingere sarcinilor 
obișnuite ale serviciilor Comisiei.
(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va necesita modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(10a) se reamintește că principiul 
egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie 
de angajare și ocupare a forței de muncă 
este consfințit în articolul 137 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și că există un corpus legislativ 
bogat referitor la tratamentul egal la 
bărbaților și femeilor referitor la accesul 
la încadrarea în muncă și condițiile de 
muncă; 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 4 –  alineatul 1

Textul propus de Consiliu Amendamentul

1. SEAE este condus de un secretar 
general, care va acționa sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant. Secretarul General 
ia toate măsurile necesare pentru a asigura 
funcționarea fără probleme a SEAE, 
inclusiv gestionarea aspectelor 
administrative și bugetare. Acesta asigură 
coordonarea eficientă între toate 
departamentele din cadrul administrației 
centrale, precum și cu delegațiile Uniunii, 
și este reprezentantul SEAE.

1. SEAE este condus de un secretar 
general, care va acționa sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant. Secretarul General 
ia toate măsurile necesare pentru a asigura 
funcționarea fără probleme a SEAE, 
inclusiv gestionarea aspectelor 
administrative și bugetare. Secretarul 
General asigură coordonarea eficientă între 
toate departamentele din cadrul 
administrației centrale, precum și cu 
delegațiile Uniunii, și este reprezentantul 
SEAE.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

- un departament care să se ocupe  de 
integrarea dimensiunii de gen în toate 
politicile, condus de un coordonator de 
nivel înalt pentru egalitatea de gen; 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Consiliu Amendamentul

2. Fiecare delegație a Uniunii este condusă 
de un șef de delegație.

2. Fiecare delegație a Uniunii este condusă 
de un șef de delegație. La nivelul șefilor de 
delegații se urmărește obținerea unei 
parități 50/50 între feei și bărbați. 

Toți membrii personalului delegației, 
indiferent de funcția acestora, și întreaga 
activitate a delegației se află sub autoritatea 
șefului de delegație. Acesta răspunde în 
fața Înaltului Reprezentant de 
administrarea generală a activității 
delegației și de asigurarea coordonării 
tuturor acțiunilor Uniunii.

Toți membrii personalului delegației, 
indiferent de funcția acestora, și întreaga 
activitate a delegației se află sub autoritatea 
șefului de delegație. Șeful delegației 
răspunde în fața Înaltului Reprezentant de 
administrarea generală a activității 
delegației și de asigurarea coordonării 
tuturor acțiunilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Consiliu Amendamentul

6. Toate numirile în cadrul SEAE se fac în 6. Toate numirile în cadrul SEAE se fac în 
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funcție de merit și pe o bază geografică cât 
mai largă posibil. Personalul SEAE este 
format dintr-un număr semnificativ de 
resortisanți din toate statele membre.

funcție de merit și pe o bază geografică cât 
mai largă posibil și se asigură un echilibru 
de gen la toate nivelurile. Personalul 
SEAE este format dintr-un număr 
semnificativ de resortisanți din toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Consiliu Amendamentul

9. Înaltul Reprezentant stabilește 
procedurile de selecție pentru personalul 
SEAE în funcție de merit și pe o bază 
geografică cât mai largă posibil, în 
conformitate cu Statutul funcționarilor și 
cu Regimul aplicabil altor agenți, 
acordând atenția cuvenită unei 
reprezentări echilibrate a bărbaților și a 
femeilor.

9. Înaltul Reprezentant stabilește 
procedurile de selecție pentru personalul 
SEAE în funcție de merit și pe o bază 
geografică cât mai largă posibil, în 
conformitate cu Statutul funcționarilor și 
cu Regimul aplicabil altor agenți, 
asigurând reprezentarea echilibrată a 
bărbaților și a femeilor la toate nivelurile.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 13

Textul propus de Consiliu Amendamentul

13. Se iau măsuri pentru a se oferi 
personalului SEAE o formare comună 
corespunzătoare, mai ales pe baza 
practicilor și structurilor naționale 
existente. Înaltul Reprezentant ia măsurile 
corespunzătoare în acest scop în decursul 
anului care urmează intrării în vigoare a 
prezentei decizii.

13. Se iau măsuri pentru a se oferi 
personalului SEAE o formare comună 
corespunzătoare, mai ales pe baza 
practicilor și structurilor naționale 
existente. Această formare include 
concepte și metode de integrare a 
perspectivei de gen și a egalității de gen.
Înaltul Reprezentant ia măsurile 
corespunzătoare în acest scop în decursul 
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anului care urmează intrării în vigoare a 
prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

4a. Secțiunea prind SEAE din bugetul 
general al Uniunii Europene trebuie să 
cuprindă dispoziții privind promovarea 
egalității de gen și a autonomizării 
femeilor în relațiile externe.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Consiliu Amendamentul

2. Înaltul Reprezentant înaintează 
Consiliului un raport privind funcționarea 
SEAE în 2012.

2. Înaltul Reprezentant înaintează 
Consiliului un raport privind funcționarea 
SEAE în 2012. Raportul cuprinde 
informații obiective, sigure și comparabile 
referitoare la egalitatea dintre bărbați și 
femei în interiorul SEAE, precum și o 
analiză asupra necesității de a crea 
instrumentele adecvate pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare pe 
motive de sex.

Or. en


