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PR_COD_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg ta' 
Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0309),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 284(2) u l-Artikolu 336 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ressqet proposta lill-Parlament 
(C7-0146/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (08029/10),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Kontroll Baġitarju u l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

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-

(1) Skont l-Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, ir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
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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.

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. Huwa għandu jifforma 
parti mill-amministrazzjoni Ewropea 
miftuħa effiċjenti u indipendenti tal-
Unjoni, kif previst fl-Artikolu 298 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenfasizza n-natura tas-SEAE bħala parti minn servizz ċivili Ewropew indipendenti.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-membri kollha tal-persunal tas-
SEAE koperti mir-Regolamenti tal-
Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impieg 
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra għandu 
jkollhom l-istess drittijiet u obbligi, 
irrispettivament minn jekk humiex 
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew aġenti 
temporanji li ġejjin mis-servizzi 
diplomatiċi tal-Istati Membri, u 
għandhom jiġu ttrattati b'mod ugwali, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
eliġibilità li jassumu l-postijiet kollha taħt 
kundizzjonijiet ekwivalenti. M'għandha 
ssir l-ebda distinzjoni bejn aġenti 
temporanji li ġejjin minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali u uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward tal-
allokazzjoni tad-dmirijiet biex jitwettqu fl-
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oqsma kollha tal-attivitajiet u l-politiki 
implimentati mis-SEAE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ugwaljanza tad-drittijiet u tal-obbligi hija kruċjali biex tiġi żgurata SEAE koerenti u 
indipendenti.

Emenda 3

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 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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha titħassar minħabba li nieqsa mit-trasparenza u tikkostitwixxi 
deroga mingħajr limiti għall-proċeduri ta’ reklutaġġ li huma stipulati fl-ewwel kapitolu tat-
Titolu III tar-Regolamenti tal-Persunal.
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Emenda 4

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 u kandidati interni jkunu 
jistgħu japplikaw għal postijiet fis-SEAE 
fuq bażi indaqs. Mhux iktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2012 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, 
sal-31 ta’ Diċembru 2011 jew sakemm il-
persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali jilħqu terz tal-persunal tas-
SEAE fil-livell ta’ AD, liema minnhom 
tiġi l-ewwel, tista' tingħata prijorità lil 
kandidati mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri fl-eventwalità
ta' kwalifiki sostanzjalment indaqs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sena tidher li hija biżżejjed sabiex jiġi żgurat li s-servizzi diplomatiċi nazzjonali jiġu 
rappreżentati sew fi ħdan is-SEAE. Barra minn hekk, din id-deroga għandha tieqaf saħansitra 
qabel jekk l-għan tagħha jkun inkiseb qabel il-31 ta' Diċembru 2011.
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex jiżgura bilanċ xieraq fost il-
komponenti tal-persunal differenti tas-
SEAE u f’konformità mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u 
l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għal 
Azzjoni Esterna, meta s-SEAE tkun 
laħqet il-kapaċità sħiħa tagħha, il-
persunal mill-Istati Membri għandu 
jirrappreżenta tal-anqas terz tal-persunal 
kollu tas-SEAE fil-livell ta’ AD u l-
uffiċjali tal-Unjoni għandhom 
jirrappreżentaw tal-anqas 60% tal-
persunal kollu tas-SEAE fil-livell ta’ AD.

Or. en

Emenda 6

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 reklutati fuq il-bażi ta’ proċedura 
oġġettiva u trasparenti u impjegati bħala 
aġenti temporanji u b'hekk ikunu fuq bażi 
indaqs mal-uffiċjali. Id-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati 
mis-SEAE għandhom jiggarantixxu l-
prospettivi fi ħdan is-SEAE tal-karriera 
għall-aġenti temporanji li huma 
ekwivalenti għal dawk tal-uffiċjali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-każ bir-reklutaġġ ta’ persunal temporanju ieħor u ma jidher li hemm ebda 
ġustifikazzjoni biex wieħed jitbiegħed mill-prinċipju li r-reklutaġġ għandu jkun ibbażat fuq il-
proċedura oġġettiva u trasparenti stipulata fir-Regolamenti tal-Persunal u ta' CEOS 
sempliċement għaliex il-persunal temporanju joriġina minn servizzi diplomatiċi nazzjonali. 
Filfatt, il-bżonn li jkun żgurat il-bilanċ tal-ġeneri u dak ġeografiku jagħmel din il-proċedura 
essenzjali.

Emenda 7

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 u fuq il-bażi 
ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli. Il-
persunal tas-SEAE għandu jinkludi 
preżenza adegwata ta’ ċittadini mill-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jenfasizza l-obbligu eżistenti fl-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal u fl-Artikolu 
12(1) ta’ CEOS.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu evitati restrizzjonijiet 
mhux neċessarji dwar l-impjieg fis-SEAE 
tal-persunal minn servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, regoli speċifiċi dwar it-tul tal-
kuntratti għandhom jiġu adottati. Għal din 
il-kategorija partikolari ta' persunal 
temporanju, ir-regoli dwar l-issekondar, liv 
fuq raġunijiet personali, u l-età massima 
ta' rtirar għandhom jiġu allinjati ma' dawk 

(10) Sabiex jiġu evitati restrizzjonijiet 
mhux neċessarji dwar l-impjieg fis-SEAE 
tal-persunal minn servizzi diplomatiċi 
nazzjonali, regoli speċifiċi dwar it-tul tal-
kuntratti għandhom jiġu adottati. Għal din 
il-kategorija partikolari ta' persunal 
temporanju, ir-regoli dwar l-età massima 
ta' rtirar għandhom jiġu allinjati ma' dawk 
applikabbli għall-uffiċjali.
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applikabbli għall-uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li wieħed jara kif id-dispożizzjonijiet dwar sekondar ta’ uffiċjali tal-Unjoni 
jistgħu japplikaw għal persunal temporanju li, skont it-Trattati, diġà hu soġġett għal 
sekondar. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar liv fuq bażi personali tkun diffiċli fil-każ 
ta' persunal li jista' jkun impjegat mas-SEAE għal anqas minn erba' snin. Ir-regoli preżenti 
għall-persunal temporanju (l-Artikolu 17 ta’ CEOS) għandhom japplikaw.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Is-SEAE jista’ jirrikorri għal għadd 
limitat ta’ esperti nazzjonali ssekondati 
speċjalizzati (SNEs), issekondati bil-għan 
li jwettqu ħidmiet speċifiċi, b’mod 
partikolari marbuta ma’ funzjonijiet 
militari, fuq il-bażi ta’ deskrizzjoni tax-
xogħol dettaljata, li fuqhom ir-
Rappreżentant Għoli għandu jkollu 
awtorità u li s-sekondar tagħhom ma 
għandux jitqies għall-iskop tal-proċedura 
ta’ reklutaġġ ta’ aġenti temporanji minn 
servizzi diplomatiċi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher essenzjali li tkun iċċarata l-pożizzjoni tal-SNEs fis-SEAE fil-leġiżlazzjoni dwar 
kwistjonijiet tal-persunal.
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Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
koerenti tal-persunal tal-Kummissjoni u 
tas-SEAE fid-delegazzjonijiet, għandu 
jkun hemm dispożizzjoni li l-Kumitat tal-
Persunal tal-Kummissjoni jirrappreżenta 
wkoll lill-persunal tas-SEAE, li jkun 
intitolat jivvota u jkun kandidat fl-
elezzjonijiet tiegħu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Legalment inkonsistenti mal-Artikolu 9 tar-Regolamenti tal-Persunal u mal-Artikolu 7 tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej. Sabiex jiġi rrispettat 
kif xieraq id-dritt ta’ assoċjazzjoni tal-persunal, iggarantit taħt l-Artikolu 24b tar-
Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 11 tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-
Komunitajiet Ewropej, is-SEAS għandu jkollu l-Kumitat tal-Persunal tiegħu stess.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
mill-2004, jidher li m'hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni biex tinżamm il-
limitazzjoni eżistenti fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-Anness X tar-
Regolamenti tal-Persunal għall-persunal 
kuntrattwali. Dan ifisser b'mod 
partikolari li l-persunal kuntrattwali 
għandu jieħu sehem bis-sħiħ fil-
proċedura ta' mobilità skont l-Artikoli 2 u 
3 tal-Anness X. Għal dan il-għan, huwa 
neċessarju li jiġi pprovdut li l-persunal 
kuntrattwali impjegat fid-delegazzjonijiet, 
li għalihom japplika l-Artikolu 3a tal-

imħassar
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Kundizzjonijiet ta' Impjieg, jista' jiġi 
assenjat b'mod temporanju għall-
kwartieri tal-istituzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li persunal b’kuntratt jiġi assenjat għal kariga fis-SEAE meta jkun ġie reklutat 
speċifikament biex jaħdem fid-delegazzjonijiet huwa inkonsistenti mal-prinċipji ta’ lealtà u 
tmexxija tajba. Dan jikkostitwixxi t-twessigħ tal-possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt 
li mhuwiex kompatibbli mal-indipendenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropew.

Emenda 12

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’ selezzjoni akkurata, 
ibbażata fuq il-mertu u b’kunsiderazzjoni 
għall-bilanċ tal-ġeneri u ta’ dak 
ġeografiku, 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 tal-Kapijiet 
tad-Delegazzjonijiet fl-interessi tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-proċedura u li t-tieni sentenza ma tapplikax għat-trasferimenti kollha fl-interess 
tas-servizz, iżda għal dawk tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet biss.
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Emenda 13

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, 
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.

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7(1), minkejja l-Artikoli 4 u 29 u 
għal perjodu ta’ sena wara d-dħul fis-
seħħ tar-Regolament (UE) Nru 
XXXX/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-
Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra ta' dawn il-Komunitajiet l-
awtoritàjiet għall-ħatra tal-Istituzzjonijiet 
ikkonċernati jistgħu, skont deċiżjoni 
ġġustifikata kif dovut u f'każijiet 
eċċezzjonali, jaġixxu bi qbil komuni u fl-
interessi tas-servizz biss, 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

Ġustifikazzjoni

Din id-deroga hija meħtieġa biss fil-perjodu inizjali; għaldqastant għandha tkun limitata fiż-
żmien.

Emenda 14

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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-iskopijiet tal-Artikolu 29(1)(a) u 
bla ħsara għall-Artikolu 97, meta jkun qed 

1. Għall-iskopijiet tal-Artikolu 29(1), punt 
(a) u bla ħsara għall-Artikolu 97, meta jkun 
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jimtela post vakanti fis-SEAE, l-Awtorità 
għall-Ħatra għandha tikkunsidra l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali tal-Kunsill, il-
Kummissjoni u s-SEAE, ta' persunal 
temporanju li għalihom japplika l-Artikolu 
2(e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Impjegati Oħra u ta' persunal minn servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri 
mingħajr ma tingħata prijorità lill 
kwalunkwe minn dawn il-kategoriji. 

qed jimtela post vakanti fis-SEAE, l-
Awtorità għall-Ħatra għandha tikkunsidra 
l-applikazzjonijiet ta' uffiċjali tal-Kunsill, 
il-Kummissjoni u s-SEAE, ta' persunal 
temporanju li għalihom japplika l-Artikolu 
2, punt (e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg 
ta' Uffiċjali Oħra u ta' persunal minn 
servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati 
Membri mingħajr ma tingħata prijorità lill 
kwalunkwe minn dawn il-kategoriji. 
F’konformità mal-Artikolu 27 ta’ dawn 
ir-Regolamenti tal-Persunal u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 12(1) tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra, ir-reklutaġġ għandu jkun immirat 
biex jiżgura għall-istituzzjoni s-servizz ta’ 
uffiċjali u persunal temporanju tal-ogħla 
standard ta’ abilità, effiċjenza u integrità, 
reklutati fuq l-usa’ bażi ġeografika 
possibbli minn fost iċ-ċittadini tal-Istati 
Membri. Dan l-obbligu għandu japplika 
għas-SEAE bħala entità u għall-
komponenti tal-persunal differenti, inkluż 
persunal temporanju msemmi fl-Artikolu 
2, punt (e) tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg 
ta' Uffiċjali Oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bilanċ ġeografiku għandu jiġi kkunsidrat fis-SEAE kollu. B’mod partikolari ma għandux 
ikun possibbli li żbilanċ ġeografiku jiġi kkoreġut f’komponent tal-persunal wieħed bi żbilanċ 
ġeografiku korrispondenti f’komponent tal-persunal ieħor.

Emenda 15

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-

Minn data stabbilita mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-
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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.

Kummissjoni, iżda mhux iktar tard mill-1 
ta' Jannar 2012, l-Awtorità għall-Ħatra 
għandha tikkunsidra wkoll l-
applikazzjonijiet ta' uffiċjali minn 
istituzzjonijiet oħra mingħajr ma tingħata 
prijorità lil kwalunkwe minn dawn il-
kategoriji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sena tidher li hija biżżejjed sabiex jiġi żgurat li persuni li jiġu mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali jiġu rappreżentati sew fi ħdan is-SEAE.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta’ dawn ir-
Regolamenti tal-Persunal, inkluż b’mod 
partikulari l-Artikolu 28, punt (f), għandu 
japplika b’analoġija għar-reklutaġġ ta’ 
persunal temporanju li għalih japplika l-
Artikolu 2, punt (e) tal-Kundizzjonijiet ta’ 
Impjieg ta' Uffiċjali Oħra. Il-kandidati
minn servizzi diplomatiċi nazzjonali 
għandhom jipprovdu konferma ta' 
kunsens bil-miktub min-naħa tas-servizz 
diplomatiku nazzjonali tagħhom għas-
sekondar fil-każ li l-applikazzjoni 
tagħhom tkun intlaqat b’suċċess.
Kumitat Konsultattiv dwar il-Ħatra (CCA) 
kompost minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, tal-Kummissjoni, tas-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill u tal-Parlament 
Ewropew, għandhom jipprovdu parir lir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-
Sigurtà u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
reklutaġġ fis-SEAE. Is-CCA għandu 
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jissorvelja l-proċeduri ta’ selezzjoni fil-
livelli kollha fis-SEAE u l-iżvilupp tal-
persunal tas-SEAE, partikularment fir-
rigward tal-bilanċ tal-ġeneri u ta’ dak 
ġeografiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura trasparenti u oġġettiva għandha tapplika għar-reklutaġġ mas-SEAE, bl-użu ta’ 
prattiki eżistenti b’modifiki xierqa.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
Titolu VIIIa - Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-ewwel inċiż tal-Artikolu 
9(1)(a), il-Kumitat tal-Persunal tal-
Kummissjoni għandu jirrappreżenta wkoll 
uffiċjali u impjegati oħra tas-SEAE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Legalment inkonsistenti mal-Artikolu 9 tar-Regolamenti tal-Persunal u mal-Artikolu 7 tal-
Kundizzjonijiet ta’ impjieg ta’ Uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej. Sabiex jiġi rrispettat 
kif xieraq id-dritt ta’ assoċjazzjoni tal-persunal, iggarantit taħt l-Artikolu 24b tar-
Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 11 tal-Kundizzjonijiet ta’ impjieg ta’ Uffiċjali oħra tal-
Komunitajiet Ewropej, is-SEAS għandu jkollu l-Kumitat tal-Persunal tiegħu stess.
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Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3a, is-
subparagrafu segwenti jiġi miżjud:
'Persunal impjetat għat-twettiq ta' karigi 
full-time jew part-time f'delegazzjonijiet 
tal-Unjoni jista' jiġi assenjat 
temporanjament għall-kwartieri ġenerali 
tal-istituzzjoni skont il-proċedura ta' 
mobilità stilupata fl-Artikoli 2 u 3 tal-
Anness X tar-Regolamenti tal-Persunal.'

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li persunal b’kuntratt jiġi assenjat għal kariga fis-SEAE meta jkun ġie reklutat 
speċifikament biex jaħdem fid-delegazzjonijiet huwa inkonsistenti mal-prinċipji ta’ lealtà u 
tmexxija tajba. Dan jikkostitwixxi t-twessigħ tal-possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt 
li mhuwiex kompatibbli mal-indipendenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropew.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 3 b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 3b, it-tieni paragrafu 
għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:
'Ħlief fil-każijiet imsemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3a(1), l-użu tal-
persunal kuntrattwali għal xogħlijiet 
awżiljarji huwa eskluż fejn japplika l-
Artikolu 3a.'

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fatt li persunal b’kuntratt jiġi assenjat għal kariga fis-SEAE meta jkun ġie reklutat 
speċifikament biex jaħdem fid-delegazzjonijiet huwa inkonsistenti mal-prinċipji ta’ lealtà u 
tmexxija tajba. Dan jikkostitwixxi t-twessigħ tal-possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt 
li mhuwiex kompatibbli mal-indipendenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropew.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri li kienu 
ntgħażlu skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 98(1) tar-Regolamenti tal-
Persunal u li huma ssekondati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tagħhom għandhom 
ikunu impjegati bħala persunal temporanju 
skont l-Artikolu 2(e).

1. Persunal mis-servizzi diplomatiċi 
nazzjonali tal-Istati Membri li kienu 
ntgħażlu skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 98(1) u (1a) tar-Regolamenti tal-
Persunal u li huma ssekondati mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali tagħhom għandhom 
ikunu impjegati bħala persunal temporanju 
skont l-Artikolu 2, punt (e).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura trasparenti u oġġettiva għandha tapplika għar-reklutaġġ mas-SEAE, bl-użu ta’ 
prattiki eżistenti b’modifiki xierqa.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Għandhom ikunu impjegati għal perjodu 
massimu ta' erba' snin. Il-kuntratti jistgħu 
jiġġeddu iktar minn darba għal perjodu 
massimu ta' erba' snin għal kull tiġdid.
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nazzjonali jiġi estiż għall-perjodu ta' 
tiġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill proposta, li 
tistabbilixxi l-organizzazzjoni u t-twaqqif tas-SEAE. It-tiġdid tal-kuntratt, fi ħdan il-limiti 
stipulati fl-Artikolu 50b(20 tas-CEOS, ma għandux jiddependi fuq deċiżjoni mill-Istat 
Membru tal-oriġini tal-uffiċjal peress li dan jippreġudika l-indipendenza tal-persunal tas-
SEAE.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

.' 2a. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
l-Unjoni fl-infurzar ta’ kwalunkwe 
responsabilità li taqa’ taħt l-Artikolu 22 
tar-Regolament tal-Persunal ta’ persunal 
temporanju li għalih japplika l-Artikolu 2 
punt (e) ta’ dawn il-Kundizzjonijiet ta’ 
Impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri fl-infurzar tar-responsabilità ta’ persunal temporanju tas-
SEAE hija importanti ladarba meta dawn il-persuni jinżammu responsabbli għad-danni, 
inkluż ħsara finanzjarja mġarrba mill-Unjoni, dawn jistgħu jkunu diġà rritornaw lura lejn is-
servizz diplomatiku nazzjonali tagħhom.

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Kapitolu 10 – Artikolu 50 c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikoli 37, 38 u 39 tar-Regolamenti 
tal-Persunal għandhom japplikaw 
b'analoġija. Is-sekondar m'għandux ikun 
itwal mill-iskadenza tal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li wieħed jara kif id-dispożizzjonijiet dwar sekondar ta’ uffiċjali tal-Unjoni 
jistgħu japplikaw għal persunal temporanju li, skont it-Trattati, diġà huma soġġetti għal 
sekondar.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 40 tar-Regolamenti tal-
Persunal għandu japplika b'analoġija. 
Liv fuq raġunijiet personali m'għandux 
ikun itwal mill-iskadenza tal-kuntratt. l-
Artikolu 17 tal-Kundizzjonijiet ta' Impjieg 
ta' Impjegati Oħra ma japplikax.

2. Liv fuq raġunijiet personali m'għandux 
ikun itwal mill-iskadenza tal-kuntratt. L-
Artikolu 17 ta’ dawn il-Kundizzjonijiet ta' 
Impjieg ma japplikax.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar liv fuq bażi personali tkun diffiċli fil-każ ta' 
persunal li jista' jkun impjegat mas-SEAE għal anqas minn erba' snin. Ir-regola preżenti 
dwar liv mingħajr ħlas għal persunal temporanju kif stipulat fl-Artikolu 17 tas-CEOS 
għandha tapplika.
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Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 11
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 50 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-paragrafu 5 li ġej għandu jiġi 
miżjud mal-Artikolu 80:
'5. L-Artikoli 95, 96 u 99 tar-Regolamenti 
tal-Persunal għandhom japplikaw 
b'analoġija.'

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twessigħ tal-possibilità li jiġi impjegat persunal b'kuntratt mhuwiex kompatibbli mal-
indipendenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropew.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 12
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. L-Artikolu 118 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

'Artikolu 118
L-Anness X għar-Regolamenti tal-
Persunal għandu japplika b'analoġija 
għall-persunal kuntrattwali li jservu 
f'pajjiżi terzi. Madankollu, l-Artikolu 21 
ta' dak l-Anness għandu japplika biss jekk 
il-kuntratt huwa għal mhux inqas minn 
sena.'

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-twessigħ tar-regoli applikabbli għall-persunal b'kuntratt mhuwiex kompatibbli mal-
indipendenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropew.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 13
Il-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej
Artikolu 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tas-sigurtà soċjali, l-istituzzjoni 
għandha tkun responsabbli min-naħa ta' 
min iħaddem mill-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali taħt ir-regolamenti kurrenti 
fil-post fejn l-impjegati lokali għandhom 
jaqdu dmirijiethom, sakemm il-ftehim tal-
post ma jipprevedix mod ieħor. L-
istituzzjoni tista' twaqqaf sistema 
awtonoma jew kumplimentari ta' sigurtà 
soċjali għall-pajjiżi fejn il-kopertura mis-
sistema lokali jew ma teżistix jew mhijiex 
biżżejjed.'

Fir-rigward tas-sigurtà soċjali, l-istituzzjoni 
għandha tkun responsabbli min-naħa ta' 
min iħaddem mill-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali taħt ir-regolamenti kurrenti 
fil-post fejn l-impjegati lokali għandhom 
jaqdu dmirijiethom, sakemm il-ftehim tal-
post ma jipprevedix mod ieħor. L-
istituzzjoni għandha twaqqaf sistema 
awtonoma jew kumplimentari ta' sigurtà 
soċjali għall-pajjiżi fejn il-kopertura mis-
sistema lokali jew ma teżistix jew mhijiex 
biżżejjed.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġi stabbilit li l-kopertura tas-sigurtà soċjali hija ineżistenti jew mhux biżżejjed f’pajjiż 
terz patikulari, l-istituzzjoni ma għandhiex ikollha d-diskrezzjoni li toħloq sistema tas-sigurtà 
soċjali awtonoma jew komplimentari għall-persunal lokali. Kull approċċ ieħor ifisser li tiġi 
rikonoxxuta l-ineżistenza jew l-insuffiċjenza tas-sistema tas-sigurtà soċjali mingħajr ma l-
istituzzjoni, bħala entità li tħaddem lil persuni, tieħu l-miżuri adegwati biex din tiġi 
indirizzata.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex jiġi żgurat il-bilanċ tal-ġeneri 
fis-SEAE, ir-Rappreżentant Għoli tal-
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Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u l-Viċi President tal-
Kummissjoni jistgħu jagħtu prijorità lil 
ċertu karigi fil-grupp ta’ funzjoni AD fis-
SEAE lil kandidati mill-ġeneru l-anqas 
rappreżentat fl-eventwalità ta' kwalifiki 
sostanzjalment ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bilanċ tal-ġeneru fis-SEAE huwa prijorità għall-Parlament u t-twaqqif tas-SEAE hija 
opportunità unika biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Il-postijiet tal-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet għandhom jaqgħu wkoll fi ħdan l-ambitu ta’ din il-politika.

Emenda 29

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 
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.

3. 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 jista' jiddeċiedi li, permezz
ta' deroga mill-Artikolu 98(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal, tista' tingħata 
prijorità għal ċerti postijiet fil-grupp ta' 
funzjoni AD fis-SEAE lil kandidati mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati 
Membri fl-eventwalità ta' kwalifiki 
sostanzjalment indaqs. Jista’ jsir użu minn 
din id-deroga sal-31 ta’ Diċembru 2011 
jew sakemm il-persunal mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali jilħaq terz tal-
persunal tas-SEAE fil-livell ta’ AD, liema 
data minnhom tiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sena tidher li hija biżżejjed sabiex jiġi żgurat li s-servizzi diplomatiċi nazzjonali jiġu 
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rappreżentati sew fi ħdan is-SEAE. Barra minn hekk, din id-deroga għandha tieqaf saħansitra 
qabel jekk l-għan tagħha jkun inkiseb qabel il-31 ta' Diċembru 2011.

Emenda 30

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 l-Viċi President 
tal-Kummissjoni għandhom iressqu 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, b’enfasi 
partikulari fuq il-bilanċ tal-ġeneri u ta’ 
dak ġeografiku tal-persunal fi ħdan is-
SEAE.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Klawsola ta’ reviżjoni ssaħħaħ it-trasparenza fil-politika tal-persunal tas-SEAE u tkun 
opportunità biex tiġi eżaminata s-sitwazzjoni tal-bilanċ tal-ġeneri u ta’ dak ġeografiku fi ħdan 
is-servizz.


