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Emenda 31
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà għandu jiġi assistit minn 
Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna 
(SEAE). Dan is-servizz għandu jaħdem 
f'kooperazzjoni mas-servizzi diplomatiċi 
tal-Istati Membri u għandu jinkludi 
uffiċjali mid-dipartimenti rilevanti tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni kif ukoll persunal issekondat 
mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-
Istati Membri.

(1) Skont l-Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà għandu jiġi assistit minn 
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE). Dan is-servizz għandu jaħdem 
f'kooperazzjoni mas-servizzi diplomatiċi 
tal-Istati Membri u għandu jinkludi 
uffiċjali mid-dipartimenti rilevanti tas-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni kif ukoll persunal issekondat 
mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-
Istati Membri. Għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, it-terminu "persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali" għandu 
jinkludi wkoll il-persunal minn 
dipartimenti governattivi oħrajn li jista' 
jiġi sekondat jew li jkun ġie sekondat lis-
SEAE minn servizz diplomatiku 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 32
Eva Lichtenberger

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 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE), trasferiment ta' uffiċjali fl-interessi 

(7) Sabiex jiġu kkunsidrati s-
sitwazzjonijiet speċifiċi b'mod flessibbli 
(pereżempju ħtieġa urġenti li jimtela post 
jew trasferimenti futuri ta' karigi ta' appoġġ 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni għas-
SEAE), trasferiment ta' uffiċjali fl-interessi 
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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.

tas-servizz, jiġifieri mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel tal-post vakanti, 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ghas-
SEAE ghandhom ikunu possibbli f'kazijiet 
eccezzjonali ġġustifikati kif jixraq.  Bl-
istess mod, għandu jkun possibbli li 
uffiċjali jiġu trasferiti fl-interess tas-servizz 
mis-SEAE għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 33
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, kandidati mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni kif ukoll kandidati interni 
jkunu jistgħu japplikaw għal postijiet fis-
SEAE fuq bażi indaqs. Mhux iktar tard 
mill-1 ta' Lulju 2013 dan għandu japplika 
wkoll għall-uffiċjali minn istituzzjonijiet 
oħra. Madankollu, sabiex tiġi garantita 
rappreżentanza xierqa tal-persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali fis-SEAE, 
ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u 
l-Viċi President tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu f'pożizzjoni li jiddeċiedu 
li, għal postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD, 
sat-30 ta' Ġunju 2013, tista' tingħata 
prijorità lil kandidati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
f'każ ta' kwalifiki sostanzjalment indaqs.

(8) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, kandidati mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni kif ukoll kandidati interni 
jkunu jistgħu japplikaw għal postijiet fis-
SEAE fuq bażi indaqs, filwaqt li tiġi 
żgurata rappreżentanza ġeografika 
adegwata. Mhux iktar tard mill-1 ta' Lulju 
2013 dan għandu japplika wkoll għall-
uffiċjali minn istituzzjonijiet oħra. 
Madankollu, sabiex tiġi garantita 
rappreżentanza xierqa tal-persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali fis-SEAE, 
ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u 
Viċi President tal-Kummissjoni għandu 
jkun f'pożizzjoni li jiddeċiedi li, għal 
postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD, sat-30 
ta' Ġunju 2013, tista' tingħata prijorità lil 
kandidati mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri f'każ ta' 
kwalifiki sostanzjalment indaqs, filwaqt li 
titqies il-ħtieġa għal rappreżentanza 
ġeografika adegwata.

Or. pl
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Emenda 34
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kandidati magħżula minn servizzi 
diplimatiċi nazzjonali li huma ssekondati 
mill-Istati Membri tagħhom għandhom 
ikunu impjegati bħala aġenti temporanji u 
b'hekk ikunu fuq bażi indaqs tal-uffiċjali. 
Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mis-SEAE 
għandhom jiggarantixxu l-prospettivi tal-
karriera għall-aġenti temporanju li huma 
ekwivalenti għal dawk tal-uffiċjali.

(9) Kandidati magħżula minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali li huma ssekondati 
mill-Istati Membri tagħhom għandhom 
ikunu impjegati bħala aġenti temporanji u 
b'hekk ikunu fuq bażi indaqs tal-uffiċjali. 
Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mis-SEAE 
għandhom jiggarantixxu prospetti tal-
karriera ekwivalenti għall-aġenti 
temporanji u għall-uffiċjali.

Or. en

Emenda 35
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-ħatriet kollha fis-SEAE għandhom
ikunu bbażati fuq il-mertu filwaqt li jkun 
żgurat bilanċ ġeografiku adegwat u bilanċ 
xieraq bejn is-sessi. Il-persunal tas-SEAE 
għandu jinkludi preżenza adegwata ta’ 
ċittadini mill-Istati Membri kollha.

Or. en
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Emenda 36
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kliem 'ċittadin ta' wieħed mill-Istati 
Membri tal-Komunitajiet' għandu jinbidel 
b''ċittadin tal-Unjoni'.

Or. en

Emenda 37
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7 a (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 38 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fl-Artikolu 38, il-punt (f) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
'(f) uffiċjal sekondat għandu jżomm 
postu [...]; waqt li jkun sekondat hu 
għandu javvanza għal skala ogħla u [...] 
jiġi promoss f'konformità mad-
deċiżjonijiet meħuda skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 15(1) tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali ma joħloqx ċertezza legali suffiċjenti rigward l-avvanzamenti fl-iskali u l-
promozzjonijiet li jkunu saru waqt il-perjodu ta' sekondar. Uffiċjal sekondat jeħtieġlu sigurtà 
legali rigward il-pożizzjoni tiegħu meta jmur lura għas-servizz tal-oriġini tiegħu, u għalhekk 
l-avvanzi fl-iskali u l-promozzjonijiet, f'konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli, li jkunu 
saru waqt il-perjodu tas-sekondar għandhom jiġu ggarantiti.
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Emenda 38
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7 b (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 39 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Fl-Artikolu 39, il-punt (f) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
'(f) meta s-sekondar tiegħu jintemm 
uffiċjal għandu jerġa' jitqiegħed fl-
ewwel post li jikkorrispondi mal-grad 
attwali tiegħu li jsir battal fil-kategorija 
jew is-servizz tiegħu sakemm huwa 
jissodisfa l-ħtiġiet għal dak il-post. Jekk 
ma jaċċettax il-post offrut lilu huwa 
għandu jżomm id-dritt tiegħu biex jerġa' 
jitqiegħed meta jasal il-post battal li 
jmiss li jikkorrispondi mal-grad tiegħu 
fil-kategorija jew is-servizz tiegħu, 
suġġett għall-istess kundizzjoni; jekk ma 
jaċċettax it-tieni darba, jista' jkun 
meħtieġ jirriżenja wara li l-Kumitat 
Konġunt ikun ikkonsultat. Sakemm 
jerġa' jitqiegħed fil-post effettivament 
huwa jkompli jkun sekondat iżda bla 
ħlas.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali ma joħloqx ċertezza legali suffiċjenti rigward l-avvanzamenti fl-iskali u l-
promozzjonijiet li jkunu saru waqt il-perjodu ta' ssekondar. Uffiċjal issekondat jeħtieġlu 
sigurtà legali rigward il-pożizzjoni tiegħu meta jmur lura għas-servizz tal-oriġini tiegħu, u
għalhekk l-avvanzi fl-iskali u l-promozzjonijiet, f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
applikabbli, li jkunu saru waqt il-perjodu tal-issekondar għandhom jiġu ggarantiti.

Emenda 39
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 a (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Anness VII – Artikolu 13 -a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal fl-
Anness VII:

Artikolu 13 -a
1. Permezz ta' deroga mill-Artikoli 11 sa 
13, membri tal-persunal tal-Parlament 
Ewropew li jintbagħtu b'missjoni lejn 
wieħed mit-tliet postijiet tax-xogħol ta' dik 
l-istituzzjoni jistgħu jagħżlu li ma 
jippreżentawx dokumenti ta' appoġġ. 
F'dak il-każ, għandu jitħallas ammont 
b'rata fissa ta' 60% tal-massimu stabbilit 
għall-pajjiż ikkonċernat għal kull lejl li 
jkunu awtorizzati li jqattgħu fil-post tal-
missjoni. Jista' jitħallas avvanz għall-
ispejjeż tal-missjoni.
Dan il-ħlas b'rata fissa ma jista' qatt isir 
fir-rigward tal-iljieli qabel il-bidu tax-
xogħol b'missjoni u wara li jitlesta x-
xogħol b'missjoni.
Għall-istess perjodu ta' vvjaġġar b'xogħol,
membri tal-persunal mibgħuta b'missjoni 
bl-ebda mod ma jistgħu jgħaqqdu rimborż 
b'rata fissa għal spejjeż ta' 
akkomodazzjoni ma' rimborż fuq il-bażi 
ta' dokumenti ta' appoġġ. Jekk id-
dikjarazzjoni tal-ispejjeż tal-missjoni ma 
tippreċiżax b'mod ċar liema metodu jkun 
intgħażel, l-ispejjeż tal-missjoni 
għandhom jitħallsu skont id-dokumenti 
ta' appoġġ.
2. Membri tal-persunal tal-Parlament 
Ewropew li jivvjaġġaw b'xogħol lejn 
Strasburgu waqt is-sessjonijiet parzjali 
jistgħu, fuq il-bażi ta' talba inkluża fid-
dikjarazzjoni tal-ispejjeż tal-missjoni 
tagħhom, jitolbu l-ħlas ta' allowance għal 
kull kilometru tal-vjaġġ bejn il-belt ta' 
Strasburgu u l-post tagħhom ta' 
akkomodazzjoni.
Din l-allowance għal kull kilometru 
għandha titħallas jekk:
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– il-membri tal-persunal mibgħuta 
b'missjoni jippreżentaw kont imħallas tal-
lukanda;
– id-distanza bejn il-belt ta' Strasburgu u 
l-post ta' akkomodazzjoni tkun kbira 
biżżejjed.
L-ammont totali rimborżat rigward il-kont 
tal-lukanda u l-allowance għal kull 
kilometru ma għandux jaqbeż il-massimu 
għall-belt ta' Strasburgu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiżdiedu dispożizzjonijiet speċifiċi mar-Regolamenti tal-Persunal sabiex jipprovdu 
għall-bżonnijiet speċjali tal-Parlament Ewropew, li l-impjegati tiegħu jintalbu jagħmlu 
missjonijiet regolari minn post tax-xogħol ta' dik l-istituzzjoni għal ieħor.

Emenda 40
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 b (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Anness VII – Artikolu 13 a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9b. L-Artikolu 13a tal-Anness VII għandu 
jinbidel b'dan li ġej:

'Artikolu 13a
Ir-regoli ddettaljati għall-applikazzjoni 
tal-Artikoli 11, 12, 13 u 13 -a ta' dan l-
Anness għandhom jitniżżlu mill-
istituzzjonijiet varji taħt id-
dispożizzjonijiet ġenerali tal-
implimentazzjoni.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiżdiedu dispożizzjonijiet speċifiċi mar-Regolamenti tal-Persunal sabiex jipprovdu 
għall-bżonnijiet speċjali tal-Parlament Ewropew, li l-impjegati tiegħu jintalbu jagħmlu 
missjonijiet regolari minn post tax-xogħol ta' dik l-istituzzjoni għal ieħor.
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Emenda 41
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 c (ġdid)
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Anness VIII – Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9c. L-Artikolu 9(2) tal-Anness VIII 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
'2. L-Awtorità tal-Ħatra tista' tiddeċiedi, 
fl-interess tas-servizz fuq il-bażi ta' 
kriterji oġġettivi u proċeduri 
trasparenti, introdotti permezz ta' 
dispożizzjonijiet ġenerali ta' 
implimentazzjoni, li ma tapplikax it-
tnaqqis t'hawn fuq għall-uffiċjali 
kkonċernati. In-numru totali tal-uffiċjali 
[...] li jirtiraw mingħajr xi tnaqqis tal-
pensjoni tagħhom kull sena [...] ma 
jkunx ogħla minn 10 % tal-uffiċjali, fl-
istituzzjonijiet kollha, li rtiraw matul is-
sena ta' qabel. Il-persentaġġ ta' kull sena 
jista' jvarja minn 8 % sa 12 %, suġġett 
ghal total ta' 20 % fuq sentejn u l-
prinċipju tan-newtralità tal-estimi. 
Qabel jgħaddu l-ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
tal-valutazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta' din il-miżura lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill. Fejn ikun il-każ, il-
Kummissjoni għandha tibgħat proposta 
biex wara ħames snin tirranġa r-rata 
massima tal-persentaġġ fis-sena bejn 5 
% u 10 % tal-uffiċjali kollha fl-
istituzzjoni kollha li rtiraw is-sena ta' 
qabel, fuq il-bażi tal-Artikolu 336 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Din id-dispożizzjoni hija bla 
ħsara għall-Artikolu 39 tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra.'
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iddaħħal kjarifika meħtieġa għad-dispożizzjonijiet rigward l-irtirar kmieni.

Emenda 42
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, fir-rigward tal-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet, is-setgħat li jikkonċernaw 
il-ħatriet għandhom ikunu eżerċitati abbażi 
ta' lista' ta' kandidati li fuqhom tkun qablet 
il-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tas-setgħat 
mogħtija lilha mit-Trattati. Dan għandu 
japplika mutatis mutandis għal 
trasferimenti fl-interessi tas-servizz.

2. Madankollu, fir-rigward tal-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet, is-setgħat li jikkonċernaw 
il-ħatriet għandhom ikunu eżerċitati bl-użu 
ta' proċedura ta' għażla bir-reqqa, skont 
il-mertu filwaqt li jkun żgurat bilanċ 
ġeografiku adegwat u bilanċ xieraq bejn 
is-sessi, abbażi ta' lista' ta' kandidati li 
fuqhom tkun qablet il-Kummissjoni fi ħdan 
il-qafas tas-setgħat mogħtija lilha mit-
Trattati. Dan għandu japplika mutatis 
mutandis għal trasferimenti fl-interessi tas-
servizz.

Or. en

Emenda 43
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1), u minkejja l-Artikoli 4 u 29, 
l-Awtorità għall-Ħatra tal-Istituzzjonijiet 
ikkonċernati jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali, 

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1), u minkejja l-Artikoli 4 u 29, 
u għal perjodu ta' sena wara d-dħul fis-
seħħ tar-Regolament (UE) Nru 
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billi jaġixxu bi qbil komuni u biss fl-
interessi tas-servizz, wara li jkunu semgħu 
lill-uffiċjal ikkonċernat, jitrasferixxu
uffiċjal mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni 
għas-SEAE mingħajr avviż ta' post vakanti 
lill-persunal. Uffiċjal SEAE jista' jiġi 
trasferit għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni taħt l-istess kundizzjonijiet.

XXXX/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-
Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet, l-
Awtoritajiet tal-Ħatra tal-Istituzzjonijiet 
ikkonċernati jistgħu, b'deċiżjoni motivata 
b'mod xieraq u, f'każijiet eċċezzjonali
ġġustifikati kif jixraq, billi jaġixxu bi qbil 
komuni u biss fl-interessi tas-servizz, wara 
li jkunu semgħu lill-uffiċjal ikkonċernat, 
jittrasferixxu uffiċjal mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni għas-SEAE mingħajr avviż 
ta' post vakanti lill-persunal. Uffiċjal SEAE 
jista' jiġi trasferit għall-Kunsill jew għall-
Kummissjoni taħt l-istess kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 44
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minn data stabbilita mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni, iżda mhux iktar tard mill-1 
ta' Lulju 2013, l-Awtorità għall-Ħatra
għandha tikkunsidra wkoll l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali minn 
istituzzjonijiet oħra mingħajr ma tingħata 
prijorità lil kwalunkwe minn dawn il-
kategoriji.

Minn data stabbilita mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni, iżda mhux iktar tard mill-1 
ta' Lulju 2013, l-Awtorità tal-Ħatra
għandha tikkunsidra wkoll l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali minn 
istituzzjonijiet oħra mingħajr ma tingħata 
prijorità lil xi waħda minn dawn il-
kategoriji. Għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, it-terminu "persunal mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali" għandu 
jinkludi wkoll il-persunal minn 
dipartimenti governattivi oħrajn li jista' 
jiġi ssekondat jew li jkun ġie ssekondat 
lis-SEAE minn servizz diplomatiku 
nazzjonali.
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Or. en

Emenda 45
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet tal-Arikolu 29(1)(a) u 
bla ħsara għall-Artikolu 97, l-Awtorità 
għall-Ħatra għandha, meta tkun qed timla 
post vakanti fil-Kunsill jew fil-
Kummissjoni, tikkunsidra applikazzjonijiet 
ta' kandidati interni u uffiċjali tas-SEAE li 
kienu uffiċjali tal-istituzzjoni kkonċernata 
sakemm saru uffiċjali tas-SEAE mingħajr 
ma tingħata prijorità lil kwalunkwe minn 
dawn il-kategoriji.

2. Għall-iskopijiet tal-Arikolu 29(1)(a) u 
bla ħsara għall-Artikolu 97, l-Awtorità tal-
Ħatra għandha, meta tkun qed timla post 
vakanti fil-Kunsill jew fil-Kummissjoni, 
tikkunsidra applikazzjonijiet ta' kandidati 
interni u uffiċjali tas-SEAE li kienu 
uffiċjali tal-istituzzjoni kkonċernata 
sakemm saru uffiċjali tas-SEAE mingħajr 
ma tingħata prijorità lil kwalunkwe minn 
dawn il-kategoriji. Skont l-Artikolu 27 ta' 
dawn ir-Regolamenti tal-Persunal u l-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(1) 
tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra, ir-reklutaġġ għandu jkun dirett 
biex jiżgura li l-istituzzjoni tgawdi mis-
servizzi ta' uffiċjali u persunal 
temporanju tal-ogħla livell ta' kapaċità, 
effiċjenza u integrità, reklutati skont l-
aktar bażi ġeografika wiesgħa possibbli 
minn fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri, 
filwaqt li jkun żgurat bilanċ bejn is-sessi. 
Dan l-obbligu għandu japplika għas-
SEAE kollu kemm hu u għall-komponenti 
differenti tal-persunal tiegħu, inkluż il-
persunal temporanju msemmi fl-Artikolu 
2, punt (e) tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg 
ta' Uffiċjali Oħra.

Or. en
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Emenda 46
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa – Artikolu 98 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sabiex ikun żgurat bilanċ  
ġeografiku adegwat u bilanċ xieraq bejn 
is-sessi fis-SEAE, il-kandidati mill-Istati 
Membri u minn fost is-sess li huma l-
anqas rappreżentati tista' tingħatalhom 
prijorità, sakemm ikollhom 
sostanzjalment l-istess kwalifiki.

Or. pl

Emenda 47
Eva Lichtenberger

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
Qabel jibdew jaqdu dmirijiethom, u kif 
jixraq wara dan, il-membri kollha tal-
persunal tas-SEAE fil-livell AD għandu 
jingħatalhom taħriġ komuni. Għal dan l-
iskop, għandha tinħoloq Akkademja 
Diplomatika Ewropea. L-Akkademja 
għandha tikkoopera mill-qrib mal-korpi 
rilevanti fl-Istati Membri u mal-Kulleġġ 
Ewropew tas-Sigurtà u d-Difiża, u 
tintegra magħha lil dan tal-aħħar wara 
perjodu tranżitorju. It-taħriġ tagħha 
għandu jkun ibbażat fuq kurrikuli 
armonizzati b'mod uniformi u għandu 
jinkludi, kif jixraq, taħriġ fil-proċeduri 
konsulari u fil-legazzjoni, fid-diplomazija, 
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fil-medjazzjoni tal-kunflitti u fir-
relazzjonijiet internazzjonali, flimkien ma' 
għarfien tal-istorja u l-funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. L-Akkademja għandha 
wkoll tħarreġ il-persunal tal-missjonijiet 
tal-PESD u għandha tkun miftuħa, kif 
jixraq, għal persunal ieħor li jaħdem mal-
Unjoni Ewropea jew fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 48
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kliem 'ċittadin ta' wieħed mill-Istati 
Membri tal-Komunitajiet' għandu jinbidel 
b''ċittadin tal-Unjoni'.

Or. en

Emenda 49
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 40 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej:
'Artikolu 40a

L-Awtorità tal-Ħatra tista' tieħu d-
deċiżjoni li tirtira aġent temporanju 
anzjan, kif iddefinit b'analoġija mal-
Artikolu 29(2) tar-Regolamenti tal-
Persunal, fl-interess tas-servizz. L-Anness 
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IV tar-Regolamenti tal-Persunal għandu 
japplika mutatis mutandis.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala, inter alia, konsegwenza tal-ħolqien tas-SEAE, jista' jkun hemm il-ħtieġa li l-Awtorità 
tal-Ħatra, f'konformità mar-regoli applikabbli tal-baġit, tieħu d-deċiżjoni li tirtira membru 
anzjan tal-persunal temporanju għal raġunijiet politiċi jew fl-interess tas-servizz.

Emenda 50
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 b (ġdid)
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 40 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Għandu jiddaħħal l-artikolu li ġej:
'Artikolu 40b

L-Awtorità tal-Ħatra tista' tieħu deċiżjoni 
li tassenja l-istatus mhux attiv għal aġent 
temporanju li jkun sar sopranumerarju 
minħabba tnaqqis fin-numru ta' karigi 
allokati lill-Awtorità tal-Ħatra.
Filwaqt li jkollu dan l-istatus, aġent 
temporanju għandu jieqaf milli jwettaq id-
dmirijiet tiegħu u jgawdi d-drittijiet tiegħu 
għal rimunerazzjoni jew avvanz. Aġent 
temporanju li jkun ġie assenjat l-istatus 
mhux attiv għandu jirċievi allowance 
ikkalkolata, mutatis mutandis, skont l-
Anness IV tar-Regolamenti tal-Persunal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala, inter alia, konsegwenza tal-ħolqien tas-SEAE, jista' jkun hemm il-ħtieġa li l-Awtorità 
tal-Ħatra, f'konformità mar-regoli applikabbli tal-baġit, tieħu d-deċiżjoni li tassenja l-istatus 
mhux attiv lil membru temporanju tal-persunal għal raġunijiet politiċi jew fl-interess tas-
servizz fil-każ ta' tnaqqis fin-numru ta' karigi.
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Emenda 51
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom ikunu impjegati għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. Il-kuntratti jistgħu 
jiġġeddu iktar minn darba ghal perjodu 
massimu ta' erba' snin għal kull tiġdid.  
Tiġdid jingħata fuq il-kundizzjoni li s-
sekondar mis-servizz diplomatiku 
nazzjonali jiġi estiż għall-perjodu ta' 
tiġdid. 

2. Għandhom ikunu impjegati għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. Il-kuntratti jistgħu 
jiġġeddu iktar minn darba għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. B'kollox, l-impjieg 
m'għandux jaqbeż it-tmien snin. 
Madankollu, f'ċirkostanzi eċċezzjonali u 
fl-interess tas-servizz, fi tmiem it-tmien 
sena, il-kuntratt jista' jiġi estiż għal 
perjodu massimu ta' sentejn.

Or. en

Emenda 52
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
it-terminu "persunal mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali" għandu jinkludi 
wkoll il-persunal minn dipartimenti 
governattivi oħrajn li jista' jiġi ssekondat 
jew li jkun ġie ssekondat lis-SEAE minn 
servizz diplomatiku nazzjonali.

Or. en
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Emenda 53
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Artikolu 39(1) għandu jinbidel 
b'dan li ġej: 
'1. Malli jitlaq mis-servizz, ħaddiem fis-
sens tal-Artikolu 2 għandu jkun intitolat 
għal pensjoni tal-irtirar, trasferiment ta' 
ekwivalenza attwarjali jew il-pagament 
ta' għotja għall-firda skont il-Kapitolu 3 
tat-Titolu V ta', u l-Anness VIII ta', ir-
Regolamenti tal-Persunal. Meta l-
ħaddiem ikun intitolat għal pensjoni tal-
irtirar, id-drittijiet tiegħu għal pensjoni 
għandhom jitnaqqsu bil-proporzjon tal-
ammonti mħallsa taħt l-Artikolu 42.
L-Artikolu 9(2) tal-Anness VIII tar-
Regolamenti tal-Persunal għandu 
japplika taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:
l-Awtorità tal-Ħatra tista' tiddeċiedi, fl-
interess tas-servizz fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi u proċeduri trasparenti, 
introdotti permezz ta' dispożizzjonijiet 
ġenerali ta' implimentazzjoni, li ma 
tapplikax xi tnaqqis mill-pensjoni ta' 
ħaddiem temporanju, sa massimu ta' 
tmien ħaddiema fl-istituzzjonijiet kollha 
f'xi sena wara, minbarra n-numru ta' 
uffiċjali li jikkwalifikaw għall-irtirar 
mingħajr ebda tnaqqis tal-pensjoni 
tagħhom skont l-Artikolu 9(2) tal-Anness 
VIII tar-Regolamenti tal-Persunal. In-
numru ta' kull sena jista' jvarja, suġġett 
għal medja ta' 10 kull sentejn u l-
prinċipju tan-newtralità tal-estimi. 
Qabel jgħaddu l-ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
tal-valutazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta' din il-miżura lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill. Fejn ikun il-każ, il-
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Kummissjoni għandha tibgħat proposta 
biex wara ħames snin tibdel in-numru 
massimu ta' kull sena, fuq il-bażi tal-
Artikolu 336 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iddaħħal kjarifika meħtieġa għad-dispożizzjonijiet rigward l-irtirar kmieni.

Emenda 54
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sabiex ikun żgurat bilanċ  
ġeografiku adegwat u bilanċ xieraq bejn 
is-sessi fis-SEAE, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni jista' jagħti prijorità lil 
kandidati mill-Istati Membri u minn fost 
is-sess li huma l-anqas rappreżentati, 
sakemm ikollhom sostanzjalment l-istess 
kwalifiki.

Or. pl

Emenda 55
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tiġi garantita rappreżentanza 
xierqa tal-persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali fis-SEAE, ir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 

3. Sabiex tiġi garantita rappreżentanza 
xierqa tal-persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali fis-SEAE, ir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
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l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni jista' jiddeċiedi li, permezz 
ta' deroga mill-Artikolu 98(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal, sat-30 ta' Ġunju 
2013, tista' tingħata prijorità għal ċerti 
postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD fis-
SEAE lil kandidati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
f'każ ta' kwalifiki sostanzjalment indaqs.

l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
Kummissjoni jista' jiddeċiedi li, permezz 
ta' deroga mill-Artikolu 98(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal, sat-30 ta' Ġunju 
2013, tista' tingħata prijorità għal ċerti 
postijiet fil-grupp ta' funzjoni AD fis-
SEAE lil kandidati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
f'każ ta' kwalifiki sostanzjalment indaqs, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa għal 
rappreżentanza ġeografika adegwata.

Or. pl

Emenda 56
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, ir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President 
tal-Kummissjoni għandu, sa mhux aktar 
tard minn nofs l-2013, jissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni rapport dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, b'enfasi 
partikolari rigward il-bilanċ bejn is-sessi 
u l-bilanċ ġeografiku tal-persunal fis-
SEAE.

Or. en


