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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)

Amendments to a draft act

In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in 
bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant 
departments showing parts of the draft act which may require correction 
when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in 
a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the 
agreement of the departments concerned.

The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to 
amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line 
identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend.
Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft 
act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament 
wishes to make in such passages are indicated thus: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil 
celorlalţi agenţi ai Comunităţilor
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2010)0309),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 336 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0146/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului european pentru acţiune externă (08029/10),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru 
control bugetar şi Comisiei pentru afaceri externe (A7–0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să sesizeze Parlamentul din nou în cazul în care intenţionează să 
modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 27 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 

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

Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate va fi 
asistat de un Serviciu european pentru 
acţiune externă (EEAS). Acest serviciu va 
lucra în colaborare cu serviciile 
diplomatice ale statelor membre şi va fi 
format din funcţionarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului şi ale Comisiei, precum şi din 
personalul detaşat al serviciilor diplomatice 
naţionale ale statelor membre. El urmează 
să facă parte din administraţia deschisă, 
eficientă şi independentă a Uniunii, 
conform prevederilor articolului 298 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Evidenţiază natura SEAE ca parte a unei funcţii publice europene independente.

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toţi membrii personalului SEAE 
care intră sub incidenţa Statutului 
funcţionarilor şi a Regimului aplicabil 
altor agenţi trebuie să aibă aceleaşi 
drepturi şi obligaţii, indiferent dacă sunt 
funcţionari ai Uniunii Europene sau 
agenţi temporari care provin din serviciile 
diplomatice ale statelor membre, şi trebuie 
trataţi în mod egal, în special în ceea ce 
priveşte posibilitatea de a ocupa orice 
funcţie în condiţii echivalente. În ceea ce 
priveşte atribuirea sarcinilor de îndeplinit 
în toate domeniile de activitate şi politicile 
implementate de SEAE, între agenţii 
temporari care provin din serviciile 
diplomatice naţionale şi funcţionarii 
Uniunii Europene nu trebuie făcută nicio 
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distincţie.

Or. en

Justificare

Egalitatea în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile este determinantă pentru asigurarea 
unui SEAE coerent şi independent.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod 
flexibil, situaţiile specifice (de exemplu, 
necesitatea de a ocupa un post în condiţii 
de urgenţă sau transferurile viitoare ale 
sarcinilor de suport de la Consiliu sau 
Comisie la SEAE), în situaţii excepţionale 
ar trebui să se poată efectua un transfer 
al funcţionarilor în interesul serviciului, 
respectiv fără publicarea în prealabil a 
unui anunţ pentru postul vacant, de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, 
ar trebui să se poată realiza transferul 
funcţionarilor în interesul serviciului de 
la SEAE la Consiliu sau Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziţie ar trebui eliminată, deoarece este lipsită de transparenţă şi constituie o 
derogare nelimitată de la procedurile de recrutare stabilite la capitolul întâi de la titlul III 
din Statutul funcţionarilor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar să se asigure faptul că (8) Este necesar să se asigure faptul că 



PE443.026v02-00 8/25 PR\822342RO.doc

RO

personalul din serviciile diplomatice 
naţionale, candidaţii de la Consiliu şi 
Comisie, precum şi candidaţii interni îşi 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiţii de egalitate. De la
1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui 
să se aplice şi funcţionarilor de la alte 
instituţii. Cu toate acestea, pentru a garanta 
reprezentarea adecvată a personalului din 
serviciile diplomatice naţionale în cadrul 
Serviciului european pentru acţiune 
externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de 
securitate şi vicepreşedinte al Comisiei ar 
trebui să poată decide că pentru posturile 
din grupa de funcţii AD, până la 30 iunie 
2013, se poate acorda prioritate 
candidaţilor din cadrul serviciilor 
diplomatice naţionale ale statelor membre 
în cazul unor calificări în esenţă egale.

personalul din serviciile diplomatice 
naţionale, candidaţii de la Consiliu şi 
Comisie, precum şi candidaţii interni îşi 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiţii de egalitate. De la
1 ianuarie 2012 cel târziu, acest lucru ar 
trebui să se aplice şi funcţionarilor de la 
alte instituţii. Cu toate acestea, pentru a 
garanta reprezentarea adecvată a 
personalului din serviciile diplomatice 
naţionale în cadrul Serviciului european 
pentru acţiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedinte al Comisiei ar trebui să 
poată decide că, pentru posturile din grupa 
de funcţii AD, până la 31 decembrie 2011 
sau până când personalul care provine 
din serviciile diplomatice naţionale 
reprezintă o treime din numărul total de 
posturi de AD din cadrul SEAE, dacă 
acest nivel este atins înainte de 31 
decembrie 2011, se poate acorda prioritate 
candidaţilor din cadrul serviciilor 
diplomatice naţionale ale statelor membre 
în cazul unor calificări în esenţă egale.

Or. en

Justificare

O perioadă de un an pare suficientă pentru a asigura o reprezentare adecvată a serviciilor 
diplomatice naţionale în cadrul SEAE. Mai mult decât atât, această derogare ar trebui să 
înceteze chiar înainte de scurgerea acestei perioade, dacă obiectivul urmărit a fost îndeplinit 
înaintea datei de 31 decembrie 2011.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a se asigura un echilibru 
corect între diferitele componente ale 
personalului SEAE şi în conformitate cu 
Decizia Consiliului privind organizarea şi 
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funcţionarea Serviciului european pentru 
acţiune externă, atunci când SEAE va 
funcţiona la deplina sa capacitate, 
personalul care provine din statele 
membre ar trebui să reprezinte cel puţin o 
treime din numărul total de posturi de AD 
din cadrul personalului SEAE, iar 
funcţionarii Uniunii ar trebui să 
reprezinte cel puţin 60% din numărul 
total de posturi de AD din cadrul 
personalului SEAE.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Candidaţii selectaţi din cadrul 
serviciilor diplomatice naţionale care sunt 
detaşaţi de statele membre ar trebui 
încadraţi ca agenţi temporari, pentru a 
beneficia astfel de condiţii egale cu 
funcţionarii. Dispoziţiile de punere în 
aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar 
trebui să garanteze perspective de carieră 
pentru agenţii temporari echivalente cu 
cele pentru funcţionari.

(9) Candidaţii selectaţi din cadrul 
serviciilor diplomatice naţionale care sunt 
detaşaţi de statele membre ar trebui 
recrutaţi pe baza unei proceduri obiective 
şi transparente şi încadraţi ca agenţi 
temporari, pentru a beneficia astfel de 
condiţii egale cu funcţionarii. Dispoziţiile 
de punere în aplicare care vor fi adoptate 
de SEAE ar trebui să garanteze perspective 
de carieră în cadrul SEAE pentru agenţii 
temporari echivalente cu cele pentru 
funcţionari.

Or. en

Justificare

Acesta este modul în care se procedează în cazul recrutării celorlalte categorii de personal 
temporar, iar derogarea de la principiul în virtutea căruia recrutarea ar trebui să se bazeze 
pe procedura obiectivă şi transparentă stabilită în Statutul funcţionarilor şi în RACA 
(Regimul aplicabil celorlalţi agenţi) nu pare să fie fundamentată doar pe baza argumentului 
că personalul temporar provine din serviciile diplomatice naţionale. În realitate, această 
procedură capătă o importanţă determinantă, având în vedere necesitatea asigurării 
echilibrului de gen şi a celui geografic.



PE443.026v02-00 10/25 PR\822342RO.doc

RO

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Toate numirile în cadrul SEAE 
trebuie făcute în funcţie de merit şi pe o 
bază geografică cât mai largă posibil. 
Personalul SEAE trebuie să fie alcătuit 
dintr-un număr corespunzător de cetăţeni 
provenind din toate statele membre.

Or. en

Justificare

Urmăreşte să evidenţieze obligaţia în vigoare, prevăzută la articolul 27 din Statutul 
funcţionarilor şi la articolul 12 alineatul (1) din RACA.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a evita restricţiile inutile 
referitor la angajarea în cadrul SEAE a 
personalului din serviciile diplomatice 
naţionale, ar trebui adoptate norme 
specifice cu privire la durata contractelor. 
Pentru această categorie specială de 
personal temporar, normele cu privire la 
detaşare, concediu din motive personale şi
vârsta maximă de pensionare ar trebui 
aliniate la cele aplicabile funcţionarilor.

(10) Pentru a evita restricţiile inutile 
referitor la angajarea în cadrul SEAE a 
personalului din serviciile diplomatice 
naţionale, ar trebui adoptate norme 
specifice cu privire la durata contractelor. 
Pentru această categorie specială de 
personal temporar, normele cu privire la 
vârsta maximă de pensionare ar trebui 
aliniate la cele aplicabile funcţionarilor.

Or. en

Justificare

Este dificil de conceput modul în care dispoziţiile privind detaşarea funcţionarilor Uniunii 
pot fi aplicate personalului temporar, care, în conformitate cu tratatele, este deja detaşat. 
Dispoziţiile privind concediul pentru interese personale ar fi dificil de aplicat în cazul 
personalului care ar putea lucra în cadrul SEAE pe o durată de mai puţin de patru ani. Este 
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indicat să se aplice actualele norme privind personalul temporar (articolul 17 din RACA).

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) SEAE poate recurge la un număr 
limitat de experţi naţionali înalt calificaţi 
(END), detaşaţi în vederea îndeplinirii 
unor sarcini specifice, în special legate de 
funcţiile militare, pe baza unei fişe a 
postului detaliate, care ar trebui să-şi 
desfăşoare activitatea sub autoritatea 
Înaltei Reprezentante şi a căror detaşare 
nu trebuie luată în considerare în cadrul 
procedurii de recrutare a agenţilor 
temporari care provin de la serviciile 
diplomatice naţionale.

Or. en

Justificare

Ar părea esenţial să se clarifice, din perspectiva legislaţiei în materie de personal, statutul 
experţilor naţionali detaşaţi (END) în cadrul SEAE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura reprezentarea 
coerentă a personalului Comisiei şi SEAE 
în delegaţii, ar trebui incluse dispoziţii în 
baza cărora comitetul pentru personal al 
Comisiei reprezintă de asemenea 
personalul SEAE, care beneficiază de 
dreptul de a vota şi de a candida în 
alegerile pentru comitetul pentru personal 
menţionat anterior.

eliminat
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Or. en

Justificare

Incompatibil din punct de vedere juridic cu articolul 9 din Statutul funcţionarilor şi cu 
articolul 7 din RACA. SEAE ar trebui să aibă propriul său comitet al personalului pentru a se 
respecta în mod corespunzător dreptul de asociere garantat de articolul 24b din Statutul 
funcţionarilor şi articolul 11 din RACA.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere experienţa 
dobândită din 2004, nu pare a exista nicio 
justificare pentru menţinerea limitărilor 
existente în ceea ce priveşte aplicarea 
anexei X din Statutul funcţionarilor 
personalului contractual. În special, 
aceasta înseamnă că agenţii contractuali 
ar trebui să participe pe deplin la 
procedura de mobilitate în temeiul 
articolelor 2 şi 3 din anexa X. În acest 
scop, este necesar să se prevadă că agenţii 
contractuali angajaţi în delegaţii, care fac 
obiectul aplicării articolului 3a din 
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi pot fi 
repartizaţi provizoriu la sediul instituţiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Repartizarea agenţilor contractuali la sediul SEAE, în condiţiile în care aceştia au fost 
angajaţi în mod expres pentru a-şi desfăşura activitatea în cadru delegaţiilor, ar contraveni 
principiilor loialităţii şi bunei gestiuni. Aceasta constituie o extindere a posibilităţii de a 
angaja personal contractual, care este incompatibilă cu independenţa funcţiei publice a 
Uniunii Europene.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte şefii 
de delegaţie, competenţele cu privire la 
numiri sunt exercitate în baza unei liste de 
candidaţi asupra căreia Comisia a convenit 
în cadrul competenţelor conferite acesteia 
prin tratate. Această dispoziţie se aplică 
mutatis mutandis transferurilor în interesul 
serviciului.

2. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte şefii 
de delegaţie, competenţele cu privire la 
numiri sunt exercitate prin aplicarea unei 
proceduri riguroase de selecţie pe bază de 
merit şi luând în considerare 
reprezentarea echilibrată a bărbaţilor şi a 
femeilor şi echilibrul geografic, în baza 
unei liste de candidaţi asupra căreia 
Comisia a convenit în cadrul competenţelor 
conferite acesteia prin tratate. Această 
dispoziţie se aplică mutatis mutandis 
transferurilor şefilor de delegaţie în 
interesul serviciului.

Or. en

Justificare

Clarificarea procedurii şi a faptului că cea de-a doua frază nu se referă la toate transferurile 
în interes de serviciu, ci doar la cele ale şefilor de delegaţie.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul condiţiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1) şi fără a aduce atingere 
articolelor 4 şi 29, autorităţile împuternicite 
să facă numiri ale instituţiilor vizate, în 
cazuri excepţionale şi acţionând de comun 
acord şi numai în interesul serviciului, 
după audierea funcţionarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcţionar de la 

În temeiul condiţiilor prezentate la articolul 
7 alineatul (1), fără a aduce atingere 
articolelor 4 şi 29 şi pentru o perioadă de 
un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, autorităţile 
împuternicite să facă numiri din cadrul
instituţiilor vizate, pe baza unei decizii 
argumentate în mod corespunzător, în
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Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant. Un funcţionar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleaşi condiţii.

cazuri excepţionale şi acţionând de comun 
acord şi numai în interesul serviciului, 
după audierea funcţionarului în cauză, pot 
să transfere respectivul funcţionar de la 
Consiliu sau Comisie la SEAE fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant. Un funcţionar al SEAE poate fi 
transferat la Consiliu sau Comisie în 
aceleaşi condiţii.

Or. en

Justificare

Această derogare este necesară doar în perioada de înfiinţare şi ar trebui limitată în timp.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) şi fără a aduce atingere articolului 
97, atunci când se are în vedere ocuparea 
unui post vacant în cadrul SEAE, 
autoritatea împuternicită să facă numiri ia 
în considerare candidaturile funcţionarilor 
de la Consiliu, Comisie şi SEAE, ale 
personalului temporar care face obiectul 
articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalţi agenţi şi ale personalului din 
serviciile diplomatice naţionale ale statelor 
membre fără a acorda prioritate vreuneia 
dintre aceste categorii. 

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) şi fără a aduce atingere articolului 
97, atunci când se are în vedere ocuparea 
unui post vacant în cadrul SEAE, 
autoritatea împuternicită să facă numiri ia 
în considerare candidaturile funcţionarilor 
de la Consiliu, Comisie şi SEAE, ale 
personalului temporar care face obiectul 
articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalţi agenţi şi ale personalului din 
serviciile diplomatice naţionale ale statelor 
membre fără a acorda prioritate vreuneia 
dintre aceste categorii. În conformitate cu 
articolul 27 din Statutul funcţionarilor şi 
cu articolul 12 alineatul (1) primul 
paragraf din Regimul aplicabil celorlalţi 
agenţi, recrutarea urmăreşte ca instituţiei 
să-i fie asigurate serviciile unor 
funcţionari şi agenţi temporari înzestraţi 
cu abilităţi, eficienţă şi integritate de cel 
mai înalt nivel, recrutaţi pe o bază 
geografică cât mai largă posibil dintre 
cetăţenii statelor membre. Această 
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obligaţie se aplică SEAE ca întreg şi 
diferitelor componente ale personalului 
său, inclusiv agenţilor temporari 
menţionaţi la articolul 2 litera (e) din 
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi.

Or. en

Justificare

Echilibrul geografic trebuie respectat în întregul SEAE.  Nu se poate proceda, în special, la 
corectarea dezechilibrului geografic dintr-una dintre  componentele personalului cu un 
dezechilibru geografic analog dintr-o altă componentă a personalului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

De la o dată stabilită de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedinte al Comisiei, însă până la 1 
ianuarie 2012 cel târziu, autoritatea 
împuternicită să facă numiri ia în 
considerare candidaturile funcţionarilor de 
la alte instituţii fără a acorda prioritate 
vreuneia dintre aceste categorii.

Or. en

Justificare

O perioadă de un an pare suficientă pentru a asigura o reprezentare adecvată a persoanelor 
care provin din serviciilor diplomatice naţionale în cadrul SEAE.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Capitolul 1 al titlului III din prezentul 
Statut al funcţionarilor, inclusiv şi în 
special articolul 28 litera (f), se aplică 
prin analogie cu recrutarea de personal 
temporar, care face obiectul articolului 2 
litera (e) din Regimul aplicabil celorlalţi 
agenţi ai Comunităţilor Europene. 
Candidaţii care provin din serviciile 
diplomatice naţionale furnizează o 
confirmare scrisă prin care serviciul 
diplomatic naţional îşi dă acordul pentru 
detaşarea acestora în cazul unei 
candidaturi acceptate.
Un Comitet consultativ privind numirile 
(CCN), compus din reprezentanţi ai 
statelor membre, ai Comisiei, ai 
Secretariatului General al Consiliului şi 
ai Parlamentului European, oferă 
consiliere Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei 
cu privire la chestiuni legate de recrutări 
în cadrul SEAE. CCN monitorizează de 
asemenea procedurile de selecţie la toate 
nivelurile în cadrul SEAE şi evoluţia 
personalului SEAE, în special în ceea ce 
priveşte reprezentarea echilibrată a 
bărbaţilor şi a femeilor şi echilibrul 
geografic.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aplice o procedură transparentă şi obiectivă în vederea recrutării în cadrul 
SEAE, aplicându-se practicile în vigoare după ce au fost modificate în mod corespunzător.

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Prin derogare de la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) prima liniuţă, 
comitetul pentru personal al Comisiei 
reprezintă, de asemenea, funcţionarii şi 
ceilalţi agenţi ai SEAE.”

eliminat

Or. en

Justificare

Incompatibil din punct de vedere juridic cu articolul 9 din Statutul funcţionarilor şi cu 
articolul 7 din RACA. SEAE ar trebui să aibă propriul său comitet al personalului pentru a se 
respecta în mod corespunzător dreptul de asociere garantat personalului de articolul 24b din 
Statutul funcţionarilor şi de articolul 11 din RACA.

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La articolul 3a alineatul (1), se adaugă 
următorul paragraf:
„Personalul angajat pentru a-şi exercita 
activitatea cu normă întreagă sau cu 
normă redusă în delegaţiile Uniunii poate 
fi repartizat temporar la sediul instituţiei 
conform procedurii de mobilitate 
prevăzute la articolele 2 şi 3 din anexa X 
la Statutul funcţionarilor.”

eliminat

Or. en

Justificare

Repartizarea agenţilor contractuali la sediul SEAE, în condiţiile în care aceştia au fost 
angajaţi în mod expres pentru a-şi desfăşura activitatea în cadru delegaţiilor, ar contraveni 
principiilor loialităţii şi bunei gestiuni. Aceasta constituie o extindere a posibilităţii de a 
angaja personal contractual, care este incompatibilă cu independenţa funcţiei publice a 
Uniunii Europene.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Articolul 3b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 3b, paragraful al doilea se 
înlocuieşte cu următorul paragraf:
„Cu excepţia cazurilor menţionate la 
articolul 3a alineatul (1) paragraful al 
doilea, utilizarea agenţilor contractuali 
auxiliari este exclusă în cazurile în care 
se aplică articolul 3a.”

eliminat

Or. en

Justificare

Repartizarea agenţilor contractuali la sediul SEAE, în condiţiile în care aceştia au fost 
angajaţi în mod expres pentru a-şi desfăşura activitatea în cadru delegaţiilor, ar contraveni 
principiilor loialităţii şi bunei gestiuni. Aceasta constituie o extindere a posibilităţii de a 
angaja personal contractual, care este incompatibilă cu independenţa funcţiei publice a 
Uniunii Europene.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Membrii personalului din serviciile 
diplomatice naţionale ale statelor membre 
care au fost selectaţi conform procedurii 
prevăzute la articolul 98 alineatul (1) din 
Statutul funcţionarilor şi care sunt detaşaţi 
de serviciile diplomatice naţionale sunt 
încadraţi ca agenţi temporari în temeiul 
articolului 2 litera (e).

1. Membrii personalului din serviciile 
diplomatice naţionale ale statelor membre 
care au fost selectaţi conform procedurii 
prevăzute la articolul 98 alineatele (1) şi 
(1a) din Statutul funcţionarilor şi care sunt 
detaşaţi de serviciile diplomatice naţionale 
sunt încadraţi ca agenţi temporari în 
temeiul articolului 2 litera (e).

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se aplice o procedură transparentă şi obiectivă în vederea recrutării în cadrul 
SEAE, aplicându-se practicile în vigoare după ce au fost modificate în mod corespunzător.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor 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 condiţiile prelungirii detaşării 
de la serviciul diplomatic naţional 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 pentru 
fiecare reînnoire.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ar trebui coroborat cu articolul 6 din propunerea de decizie a 
Consiliului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului european pentru acţiune. 
Reînnoirea contractului, în limitele stabilite la articolul 50b alineatul (2) din RACA, nu ar 
trebui să depindă de o decizie care este de resortul statului membru din care provine 
funcţionarul respectiv, întrucât în acest mod s-ar aduce atingere independenţei personalului 
SEAE.

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

.' 2a. Statele membre sprijină Uniunea la 
punerea în executare a oricăror măsuri 
luate în temeiul articolului 22 din Statutul 
funcţionarilor în consecinţa răspunderii 
ce le incumbă agenţilor temporari cărora 
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li se aplică articolul 2 litera (e) din 
prezentul Regim aplicabil celorlalţi 
agenţi.

Or. en

Justificare

Cooperarea statelor membre în ceea ce priveşte punerea în executare a măsurilor ce decurg 
din răspunderea care le incumbă agenţilor temporari este importantă deoarece, în cazul în 
care aceste persoane sunt considerate răspunzătoare pentru cauzarea unor daune, inclusiv 
daune financiare suferite de Uniune, există posibilitatea ca ele să fi revenit în cadrul 
serviciului diplomatic naţional de provenienţă.

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolele 37, 38 şi 39 din Statutul 
funcţionarilor se aplică prin analogie. 
Detaşarea nu poate depăşi durata 
contractului.

eliminat

Or. en

Justificare

Este dificil de conceput modul în care dispoziţiile privind detaşarea funcţionarilor Uniunii 
pot fi aplicate personalului temporar, care, în conformitate cu tratatele, este deja detaşat.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Articolul 40 din Statutul 
funcţionarilor se aplică prin analogie. 
Durata concediului pentru interese 

(2). Durata concediului pentru interese 
personale nu poate depăşi durata 
contractului. Articolul 17 din prezentul 
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personale nu poate depăşi durata 
contractului. Articolul 17 din Regimul 
aplicabil celorlalţi agenţi nu se aplică.

Regim nu se aplică.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile privind concediul pentru interese personale ar fi dificil de aplicat în cazul 
personalului care ar putea lucra în cadrul SEAE pe o durată de mai puţin de patru ani. Ar 
trebui să se aplice actuala dispoziţie privind concediul fără plată pentru personalul temporar 
prevăzută la articolul 17 din RACA.

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 11
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Articolul 80 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. La articolul 80 se adaugă următorul 
alineat (5):
'5. Articolele 95, 96 şi 99 din Statutul 
funcţionarilor se aplică prin analogie.”

eliminat

Or. en

Justificare

O extindere a posibilităţii de a angaja personal contractual este incompatibilă cu 
independenţa funcţiei publice a Uniunii Europene.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 12
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Articolul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Articolul 118 se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat
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„Articolul 118
Anexa X la Statutul funcţionarilor se 
aplică prin analogie agenţilor 
contractuali repartizaţi într-o ţară terţă. 
Cu toate acestea, articolul 21 al acestei 
anexe se aplică numai în cazul în care 
durata contractului este de cel puţin un 
an.”

Or. en

Justificare

O extindere a posibilităţii de a angaja personal contractual este incompatibilă cu 
independenţa funcţiei publice a Uniunii Europene.

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 13
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.
Articolul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte asigurările sociale, 
instituţia răspunde de contribuţia care 
revine angajatorului la asigurările sociale 
conform reglementărilor existente în locul 
în care angajatul urmează să îşi desfăşoare 
activitatea, cu excepţia cazului în care 
acordul privind sediul conţine dispoziţii 
contrare. Instituţia poate institui un sistem 
de asigurări sociale autonom sau 
complementar pentru ţările în care 
acoperirea sistemului local nu există sau 
este insuficientă.”

În ceea ce priveşte asigurările sociale, 
instituţia răspunde de contribuţia care 
revine angajatorului la asigurările sociale 
conform reglementărilor existente în locul 
în care angajatul urmează să îşi desfăşoare 
activitatea, cu excepţia cazului în care 
acordul privind sediul conţine dispoziţii 
contrare. Instituţia instituie un sistem de 
asigurări sociale autonom sau 
complementar pentru ţările în care 
acoperirea sistemului local nu există sau 
este insuficientă.”

Or. en

Justificare

În cazul în care se stabileşte că acoperirea asigurărilor sociale este inexistentă sau 
insuficientă într-o anumită ţară terţă, instituţia nu ar trebui să aibă o capacitate de decizie 
nelimitată în ceea ce priveşte înfiinţarea unui sistem autonom sau complementar de asigurări 
sociale pentru personalul local. Orice altă abordare ar echivala cu o recunoaştere a 
inexistenţei sau insuficienţei sistemului de asigurări sociale, fără ca instituţia să adopte 
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măsurile corespunzătoare în calitate de angajator pentru a aborda această problematică.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a asigura echilibrul de gen în 
cadrul SEAE, Înalta reprezentantă a 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei 
poate acorda prioritate pentru anumite 
posturi din grupa de funcţii AD 
candidaţilor care aparţin genului mai 
puţin reprezentat în cadrul SEAE, în 
cazul unor calificări în esenţă egale.

Or. en

Justificare

Echilibrul de gen în cadrul SEAE constituie o prioritate pentru Parlament, iar înfiinţarea 
SEAE reprezintă o ocazie unică de abordare a acestei chestiuni. Posturile de şef de delegaţie 
ar trebui, la rândul lor, să intre sub incidenţa acestei politici.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). Pentru a garanta reprezentarea 
adecvată a personalului din serviciile 
diplomatice naţionale în cadrul Serviciului 
european pentru acţiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedinte al Comisiei poate decide că, 
prin derogare de la articolul 98 alineatul (1) 
din Statutul funcţionarilor, până la 30 
iunie 2013 se poate acorda prioritate 
pentru anumite posturi ale SEAE din grupa 
de funcţii AD candidaţilor din cadrul 
serviciilor diplomatice naţionale ale 

(3). Pentru a garanta reprezentarea 
adecvată a personalului din serviciile 
diplomatice naţionale în cadrul Serviciului 
european pentru acţiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedinte al Comisiei poate decide că, 
prin derogare de la articolul 98 alineatul (1) 
din Statutul funcţionarilor se poate acorda 
prioritate pentru anumite posturi ale SEAE 
din grupa de funcţii AD candidaţilor din 
cadrul serviciilor diplomatice naţionale ale 
statelor membre în cazul unor calificări în 
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statelor membre în cazul unor calificări în 
esenţă egale.

esenţă egale. Prezenta derogare poate fi 
utilizată până la 31 decembrie 2011 sau 
până când personalul provenit din 
serviciile diplomatice naţionale ajunge 
pentru prima dată să reprezinte o treime 
din numărul persoanelor încadrate la 
nivel de AD din cadrul SEAE, în funcţie 
de care dintre aceste condiţii este 
îndeplinită mai întâi.

Or. en

Justificare

O perioadă de un an pare suficientă pentru a asigura o reprezentare adecvată a serviciilor 
diplomatice naţionale în cadrul SEAE. Mai mult decât atât, această derogare ar trebui să 
înceteze chiar înainte de scurgerea acestei perioade, dacă obiectivul urmărit a fost îndeplinit 
înaintea datei de 31 decembrie 2011.

Amendamentul 30

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, Înalta 
reprezentată a Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedinta Comisiei prezintă 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei un raport cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, punând accentul în 
mod special pe echilibrul de gen şi pe cel 
geografic al personalului din cadrul 
SEAE.

Or. en

Justificare

O clauză de revizuire ar spori transparenţa politicii de personal a SEAE şi ar reprezenta o 
posibilitate de a face un bilanţ al echilibrului de gen şi al celui geografic în cadrul 
Serviciului.
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