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Amendamentul 31
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 27 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate va fi 
asistat de un Serviciu european pentru 
acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va 
lucra în colaborare cu serviciile 
diplomatice ale statelor membre și va fi 
format din funcționarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului și ale Comisiei, precum și din 
personalul detașat al serviciilor diplomatice 
naționale ale statelor membre.

(1) În conformitate cu articolul 27 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate va fi 
asistat de un Serviciu european pentru 
acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va 
lucra în colaborare cu serviciile 
diplomatice ale statelor membre și va fi 
format din funcționarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului și ale Comisiei, precum și din 
personalul detașat al serviciilor diplomatice 
naționale ale statelor membre. În sensul 
prezentului regulament, termenul 
„personal al serviciilor diplomatice 
naționale” trebuie să includă și 
personalul din alte servicii 
guvernamentale pe care serviciul 
diplomatic național intenționează să-l 
detașeze sau i-a detașat la SEAE.

Or. en

Amendamentul 32
Eva Lichtenberger

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 

(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 
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Comisie la SEAE), în situații excepționale 
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.

Comisie la SEAE), în situații excepționale, 
justificate în mod corespunzător, 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.

Or. en

Amendamentul 33
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar să se asigure faptul că 
personalul din serviciile diplomatice 
naționale, candidații de la Consiliu și 
Comisie, precum și candidații interni își 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 
1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui 
să se aplice și funcționarilor de la alte 
instituții. Cu toate acestea, pentru a garanta 
reprezentarea adecvată a personalului din 
serviciile diplomatice naționale în cadrul 
Serviciului european pentru acțiune 
externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate și vicepreședinte al Comisiei ar 
trebui să poată decide că pentru posturile 
din grupa de funcții AD, până la 30 iunie 
2013, se poate acorda prioritate 
candidaților din cadrul serviciilor 
diplomatice naționale ale statelor membre 
în cazul unor calificări în esență egale.

(8) Este necesar să se asigure faptul că 
personalul din serviciile diplomatice 
naționale, candidații de la Consiliu și 
Comisie, precum și candidații interni își 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiții de egalitate, 
asigurându-se totodată o reprezentare 
geografică adecvată. De la 1 iulie 2013 cel 
târziu, acest lucru ar trebui să se aplice și 
funcționarilor de la alte instituții. Cu toate 
acestea, pentru a garanta reprezentarea 
adecvată a personalului din serviciile 
diplomatice naționale în cadrul Serviciului 
european pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei ar trebui să 
poată decide că pentru posturile din grupa 
de funcții AD, până la 30 iunie 2013, se 
poate acorda prioritate candidaților din 
cadrul serviciilor diplomatice naționale ale 
statelor membre în cazul unor calificări în 
esență egale, ținându-se seama de 
necesitatea unei reprezentări geografice 
adecvate.
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Or. pl

Amendamentul 34
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Candidații selectați din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale care sunt 
detașați de statele membre ar trebui 
încadrați ca agenți temporari, pentru a 
beneficia astfel de condiții egale cu 
funcționarii. Dispozițiile de punere în 
aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar 
trebui să garanteze perspective de carieră 
pentru agenții temporari echivalente cu 
cele pentru funcționari.

(9) Candidații selectați din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale care sunt 
detașați de statele membre ar trebui 
încadrați ca agenți temporari, pentru a 
beneficia astfel de condiții egale cu 
funcționarii. Dispozițiile de punere în 
aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar 
trebui să garanteze perspective de carieră 
echivalente pentru agenții temporari și
pentru funcționari.

Or. en

Amendamentul 35
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Recrutarea în cadrul SEAE trebuie 
făcută pe criterii de merit, asigurându-se 
în același timp un echilibru adecvat din 
punct de vedere geografic și al genului. 
Personalul SEAE este format dintr-un 
număr adecvat de cetățeni ai tuturor 
statelor membre.

Or. en
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Amendamentul 36
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Expresia „resortisant al unuia dintre 
statele membre ale Comunităților” se 
înlocuiește cu „cetățean al Uniunii”.

Or. en

Amendamentul 37
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Articolul 38 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 38, litera (f) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(f) funcționarul detașat își păstrează 
postul [...]; în timpul detașării, acesta 
poate fi avansat și promovat în 
conformitate cu deciziile luate pe baza 
articolului 15 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți.”

Or. en

Justificare

Actuala formulare nu oferă suficientă siguranță juridică cu privire la avansarea în grad și la 
promovările care au loc în perioada de detașare. Un funcționar detașat trebuie să dispună de 
securitatea juridică a poziției sale după întoarcerea la serviciul de origine și, de aceea, 
avansările și promovările care au loc în perioada detașării, în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile, trebuie garantate.
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Amendamentul 38
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Articolul 39 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. La articolul 39, litera (f) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(f) la încheierea perioadei de detașare, 
funcționarul trebuie reintegrat în primul 
post vacant din grupa reală de funcții
corespunzătoare gradului său, cu 
condiția ca acesta să corespundă 
cerințelor pentru postul respectiv. În 
cazul în care refuză postul care îi este 
oferit, acesta are în continuare dreptul 
de a fi reîncadrat în următorul post 
vacant din grupa de funcții
corespunzătoare gradului său, cu 
respectarea aceleiași condiții; în 
eventualitatea unui al doilea refuz, 
acesta poate fi demis, după consultarea 
comisiei paritare. Până la data 
reintegrării sale efective, funcționarul 
respectiv rămâne detașat fără 
remunerație.”

Or. en

Justificare

Actuala formulare nu oferă suficientă siguranță juridică cu privire la avansarea în grad și la 
promovările care au loc în perioada de detașare. Un funcționar detașat trebuie să dispună de 
securitatea juridică a poziției sale după întoarcerea la serviciul de origine și, de aceea, 
avansările și promovările care au loc în perioada detașării, în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile, trebuie garantate.

Amendamentul 39
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Anexa VII – articolul 13 -a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. În anexa VII se inserează următorul 
articol:

Articolul 13 -a
1. Prin derogare de la articolele 11-13, 
funcționarii Parlamentului European 
trimiși în misiune în unul dintre cele trei 
locuri de desfășurare a activității ale 
acestei instituții pot opta pentru a nu 
trimite documente justificative. În acest 
caz, se plătește o sumă forfetară 
echivalentă cu 60% din cuantumul maxim 
stabilit pentru țara respectivă, pentru 
fiecare noapte autorizată la locul 
misiunii. Se poate plăti un avans din 
cheltuielile misiunii.
Suma forfetară nu se plătește în niciun 
caz pentru nopțile dinaintea începerii sau 
de după încheierea misiunii.
Pentru aceeași perioadă de deplasare în 
interes de serviciu, funcționarii trimiși în 
misiune nu pot în nici un caz combina 
rambursarea forfetară a cheltuielilor de 
cazare cu rambursarea pe baza 
documentelor justificative. În cazul în 
care în declarația cheltuielilor de misiune 
nu se precizează clar pentru ce metodă s-a 
optat, cheltuielile de misiune se determină 
pe baza documentelor justificative.
2. Personalul Parlamentului European 
care se deplasează la Strasbourg în 
interes de serviciu în perioadele de 
sesiune poate, alăturând o cerere 
declarației lor de cheltuieli de misiune, să 
solicite rambursarea unei indemnizații pe 
kilometru pentru deplasările dintre aria 
urbană a Strasbourgului și locul de 
cazare.
Această indemnizație pe kilometru este 
plătită cu condiția ca:
- personalul trimis în misiune să prezinte 
o factură de la hotel;



AM\829618RO.doc 9/20 PE448.750v01-00

RO

- distanța dintre aria urbană a 
Strasbourgului și locul de cazare să fie 
suficient de mare.
Suma totală rambursată, corespunzătoare 
facturii de hotel și indemnizației pe 
kilometru nu poate depăși suma maximă 
acordată în cazul cazării în aria urbană a 
Sttrasbourgului.

Or. en

Justificare

Este necesară adăugarea la Statutul funcționarilor a unor dispoziții specifice pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor speciale ale Parlamentului European, al cărui personal are de efectuat 
misiuni periodice de la un loc de desfășurare a activității instituției la altul.

Amendamentul 40
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Anexa VII – articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. Articolul 13a din anexa VII se 
înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13a
Fiecare instituție adoptă dispozițiile 
generale de punere în aplicare a 
articolelor 11, 12, 13  și 13-a din 
prezenta anexă.”

Or. en

Justificare

Este necesară adăugarea la Statutul funcționarilor a unor dispoziții specifice pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor speciale ale Parlamentului European, al cărui personal are de efectuat 
misiuni periodice de la un loc de desfășurare a activității instituției la altul.
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Amendamentul 41
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Anexa VIII – articolul 9 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9c. La anexa VIII articolul 9, alineatul (2) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(2) În interesul serviciului, pe baza 
unor criterii obiective și a unor 
proceduri transparente stabilite prin 
dispoziții generale de punere în aplicare, 
autoritatea împuternicită să facă numiri 
poate decide neaplicarea reducerii 
menționate anterior în cazul 
funcționarilor respectivi. Numărul total 
de funcționari [...] care ies anual la 
pensie în acest mod fără ca pensiei 
acestora să i se aplice vreo reducere nu 
poate depăși 10 % din numărul total de 
funcționari din toate instituțiile care au 
ieșit la pensie în cursul anului anterior. 
Acest procent poate varia anual între 
8% și 12%, fără a depăși un total de 
20% în decurs de doi ani și respectând 
principiul neutralității bugetare. În 
termen de cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare privind punerea 
în aplicare a acestei măsuri. După caz, 
Comisia prezintă după cinci ani o 
propunere de stabilire a procentului 
anual maxim între 5 și 10 % din 
numărul total al funcționarilor din toate 
instituțiile care au ieșit la pensie în 
cursul anului anterior, pe baza 
articolului 336 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Această 
dispoziție nu aduce atingere articolului 39 
din Regimul aplicabil celorlalți agenți.”

Or. en
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Justificare

Introduce o clarificare necesară a dispozițiilor referitoare la pensionarea anticipată.

Amendamentul 42
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 95 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu toate acestea, în ceea ce privește șefii 
de delegație, competențele cu privire la 
numiri sunt exercitate în baza unei liste de 
candidați asupra căreia Comisia a convenit 
în cadrul competențelor conferite acesteia 
prin tratate. Această dispoziție se aplică 
mutatis mutandis transferurilor în interesul 
serviciului.

2. Cu toate acestea, în ceea ce privește șefii 
de delegație, competențele cu privire la 
numiri sunt exercitate prin aplicarea unei 
proceduri de selecție riguroase, pe bază de 
merit, asigurând, în același timp, un 
echilibru geografic și de gen 
corespunzător, în baza unei liste de 
candidați asupra căreia Comisia a convenit 
în cadrul competențelor conferite acesteia 
prin tratate. Această dispoziție se aplică 
mutatis mutandis transferurilor în interes 
de serviciu.

Or. en

Amendamentul 43
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1) și fără a aduce atingere 
articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite 
să facă numiri ale instituțiilor vizate, în 
cazuri excepționale și acționând de comun 
acord și numai în interesul serviciului, 

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1), fără a aduce atingere 
articolelor 4 și 29 și pentru o perioadă de 
un an de la intrarea în vigoare a 
Regulamentului (UE) nr. XXXX/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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după audierea funcționarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcționar de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant. Un funcționar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleași condiții.

de modificare a Statutul funcționarilor 
Comunităților Europene și Regimul 
aplicabil altor agenți ai acestor 
Comunități, autoritățile împuternicite să 
facă numiri din cadrul instituțiilor vizate, 
pe baza unei decizii argumentate în mod 
corespunzător, în cazuri excepționale 
justificate adecvat și acționând de comun 
acord și numai în interesul serviciului, 
după audierea funcționarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcționar de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul
vacant. Un funcționar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleași condiții.

Or. en

Amendamentul 44
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la o dată stabilită de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 
iulie 2013 cel târziu, autoritatea 
împuternicită să facă numiri ia în 
considerare candidaturile funcționarilor de 
la alte instituții fără a acorda prioritate 
vreuneia dintre aceste categorii.

De la o dată stabilită de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 
iulie 2013 cel târziu, autoritatea 
împuternicită să facă numiri ia în 
considerare candidaturile funcționarilor de 
la alte instituții fără a acorda prioritate 
vreuneia dintre aceste categorii. În sensul 
prezentului Statut al funcționarilor, 
termenul „personal al serviciilor 
diplomatice naționale” include și 
personalul din alte servicii 
guvernamentale pe care serviciul 
diplomatic național intenționează să-l 
detașeze sau i-a detașat la SEAE.
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Or. en

Amendamentul 45
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, autoritatea împuternicită să facă numiri 
ia în considerare, atunci când se are în 
vedere ocuparea unui post vacant în cadrul 
Consiliului sau Comisiei, candidaturile 
candidaților interni și ale funcționarilor 
SEAE care au fost funcționari ai instituției 
respective până în momentul în care au 
devenit funcționari ai SEAE fără a acorda 
prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

2. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, autoritatea împuternicită să facă numiri 
ia în considerare, atunci când se are în 
vedere ocuparea unui post vacant în cadrul 
Consiliului sau Comisiei, candidaturile 
candidaților interni și ale funcționarilor 
SEAE care au fost funcționari ai instituției 
respective până în momentul în care au 
devenit funcționari ai SEAE fără a acorda 
prioritate vreuneia dintre aceste categorii. 
În conformitate cu articolul 27 din 
Statutul funcționarilor și cu articolul 12 
alineatul (1) primul paragraf din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți, recrutarea 
urmărește ca instituția să beneficieze de 
serviciile unor funcționari și agenți 
temporari înzestrați cu abilități, eficiență 
și integritate de cel mai înalt nivel, 
recrutați pe o bază geografică cât mai 
largă posibil dintre cetățenii statelor 
membre, asigurând în același timp 
echilibrul de gen. Această obligație se 
aplică SEAE ca întreg și diferitelor 
componente ale personalului său, inclusiv 
agenților temporari menționați la 
articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți.

Or. en
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Amendamentul 46
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcționarilor Comunităților Europene
Titlul VIIIa – articolul 98 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura un echilibru 
geografic și de gen în SEAE, se poate 
acorda prioritate candidaților din statele 
membre sau genul mai puțin reprezentate, 
cu condiția ca aceștia să aibă calificări în 
esență similare.

Or. pl

Amendamentul 47
Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 99a
Înainte de preluarea sarcinilor care le 
revin, și, dacă este cazul, ulterior, toți 
membrii personalului SEAE la nivel de 
AD primesc o formare comună. În acest 
scop, se creează o Academie Diplomatică 
Europeană. Academia cooperează 
îndeaproape cu organismele 
corespunzătoare din statele membre și cu 
Colegiul European de Securitate și 
Apărare, integrându-l pe acesta din urmă 
după o perioadă de tranziție. Formarea pe 
care acesta o oferă se bazează pe o 
programă de studii armonizată și 
cuprinde, după caz, formare în domeniile 
procedurilor consulare și legislative, 
diplomației, medierii conflictelor și 
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relațiilor internaționale, precum și 
cunoștințe privind istoria și funcționarea 
Uniunii Europene. Academia formează și 
personalul misiunilor PSAC și este 
deschisă, după caz, și altor membri ai 
personalului care lucrează pentru 
Uniunea Europeană sau statele membre.

Or. en

Amendamentul 48
Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Expresia „resortisant al unuia dintre 
statele membre ale Comunităților” se 
înlocuiește cu „cetățean al Uniunii”.

Or. en

Amendamentul 49
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Se adaugă următorul articol:
„Articolul 40a

Autoritatea de numire poate decide 
retragerea unui agent temporar cu grad 
înalt, așa cum este definit la articolul 29 
alineatul (2) din Statutul funcționarilor, 
în interes de serviciu. Se aplică, mutatis 
mutandis, anexa IV la Statutul 
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funcționarilor.”

Or. en

Justificare

Printre altele ca o consecință a creării SEAE, ar putea fi necesar ca Autoritatea de numire, în 
conformitate cu normele bugetare aplicabile, să decidă retragerea unui membru cu grad înalt 
al personalului temporar, din rațiuni politice sau în interes de serviciu.

Amendamentul 50
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2b (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 40b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Se adaugă următorul articol:
„Articolul 40b

Autoritatea de numire poate decide să 
confere un statut pasiv unui agent 
temporar într-o situație de redundanță 
numerică cauzată de reducerea 
numărului de posturi alocate autorității 
de numire.
Agentul temporar cu statut pasiv își 
încetează sarcinile și nu mai beneficiază 
de dreptul la remunerare și avansare. 
Agentul temporar al cărui statut a fost 
declarat pasiv primește o indemnizație 
calculată, mutatis mutandis, în 
conformitate cu anexa IV la Statutul 
funcționarilor.

Or. en

Justificare

Printre altele, ca o consecință a creării SEAE, ar putea fi necesar ca Autoritatea de numire, 
în conformitate cu normele bugetare aplicabile, să decidă retragerea unui membru cu grad 
înalt al personalului temporar, din rațiuni politice sau în interes de serviciu în cazul unei 
reduceri a posturilor.
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Amendamentul 51
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a 
acestora este de patru ani. Contractele pot 
fi reînnoite de mai multe ori pentru o 
perioadă de cel mult patru ani pentru 
fiecare reînnoire. Contractul poate fi 
reînnoit în condițiile prelungirii detașării 
de la serviciul diplomatic național pe 
perioada reînnoirii contractului.

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a 
acestora este de patru ani. Contractele pot 
fi reînnoite de mai multe ori pentru o 
perioadă de cel mult patru ani. În total, 
perioada de angajare nu poate depăși opt 
ani. Cu toate acestea, în circumstanțe 
excepționale și în interesul serviciului, la 
sfârșitul perioadei de opt ani, contractul 
poate fi prelungit cu o perioadă de 
maximum doi ani.

Or. en

Amendamentul 52
Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentului Regim al 
celorlalți agenți, termenul „personal al 
serviciilor diplomatice naționale” include 
și personalul din alte servicii 
guvernamentale pe care serviciul 
diplomatic național intenționează să-l 
detașeze sau l-a detașat la SEAE.

Or. en
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Amendamentul 53
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Articolul 39 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(1) La încetarea raporturilor de muncă, 
agentul menționat la articolul 2 are 
dreptul la pensia pentru limită de vârstă, 
la transferul echivalentului actuarial sau 
la plata indemnizației de plecare în 
condițiile prevăzute în titlul V capitolul 
3 din statut și în anexa VIII la statut. 
Atunci când agentul are dreptul la 
pensie pentru limită de vârstă, 
drepturile sale de pensie se reduc 
proporțional cu suma plăților efectuate 
în temeiul articolului 42.
Articolul 9 alineatul (2) din anexa VIII 
la statut se aplică în condițiile definite în 
continuare.
În interes de serviciu, pe baza unor 
criterii obiective și a unor proceduri 
transparente stabilite prin intermediul 
unor dispoziții generale de punere în 
aplicare, autoritatea împuternicită să 
facă numiri poate decide să nu aplice 
reducerea pensiilor în cazul unor agenți 
temporari, în cadrul unei limite maxime 
anuale de opt agenți pentru toate 
instituțiile, care se adaugă personalului 
ce îndeplinește condițiile de pensionare 
fără reducerea pensiei în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) din anexa VIII la 
Statutul funcționarilor. Numărul anual 
respectiv poate varia, în limita unei 
medii de zece agenți pentru fiecare 
perioadă de doi ani și respectându-se 
principiul neutralității bugetare. În 
termen de cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
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un raport de evaluare privind punerea 
în aplicare a acestei măsuri. După caz, 
Comisia prezintă o propunere de 
modificare, la expirarea termenului de 
cinci ani, a numărului maxim anual, 
conform procedurii menționate la 
articolul 336 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Introduce o clarificare necesară a dispozițiilor referitoare la pensionarea anticipată.

Amendamentul 54
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura un echilibru 
geografic și de gen adecvat în SEAE, 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședinte al Comisiei 
poate acorda prioritate candidaților din 
statele membre mai puțin reprezentate sau 
aparținând genului prezent în minoritate, 
cu condiția ca aceștia să aibă calificări în 
esență similare.

Or. pl

Amendamentul 55
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta reprezentarea adecvată (3) Pentru a garanta reprezentarea adecvată 
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a personalului din serviciile diplomatice 
naționale în cadrul Serviciului european 
pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei poate decide că, 
prin derogare de la articolul 98 alineatul (1) 
din Statutul funcționarilor, până la 30 iunie 
2013 se poate acorda prioritate pentru 
anumite posturi ale SEAE din grupa de 
funcții AD candidaților din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale ale 
statelor membre în cazul unor calificări în 
esență egale.

a personalului din serviciile diplomatice 
naționale în cadrul Serviciului european 
pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei poate decide că, 
prin derogare de la articolul 98 alineatul (1) 
din Statutul funcționarilor, până la 30 iunie 
2013 se poate acorda prioritate pentru 
anumite posturi ale SEAE din grupa de 
funcții AD candidaților din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale ale 
statelor membre în cazul unor calificări în 
esență egale, ținând seama de necesitatea 
unei reprezentări geografice adecvate.

Or. pl

Amendamentul 56
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
Vicepreședinte al  Comisiei prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei, până cel târziu la jumătatea 
anului 2013, un raport cu privire la 
punerea în aplicare a acestuia, punând 
accentul în mod special pe echilibrul de 
gen și pe cel geografic al personalului din 
cadrul SEAE.

Or. en


