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PR_COD_1amCom

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

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Aġenti Oħra 
tal-Unjoni Ewropea
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0890),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 336 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0507/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ …1,
– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri ta'2.– having regard to Rule 55 of its 

Rules of Procedure,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn (A7–0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni 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 tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea u l-aktar minn 50 (1) L-Unjoni Ewropea, u l-aktar minn 50 

                                               
1 …
2 …



PE480.807v01-00 6/21 PR\891026MT.doc

MT

istituzzjoni u aġenzija tagħha għandhom 
ikunu mgħammra b'amministrazzjoni 
pubblika Ewropea ta' kwalità għolja, li
tippermettilhom li jwettqu l-kompiti 
tagħhom sal-ogħla livell possibbli skont it-
Trattati u sabiex jilqgħu l-isfidi, kemm 
interni kif ukoll esterni, li jridu jiffaċċjaw
fil-ġejjieni.

istituzzjoni u aġenzija tagħha, għandha 
tkompli tkun mgħammra 
b'amministrazzjoni pubblika Ewropea ta' 
kwalità għolja, li tippermettilha tikseb l-
objettivi tagħha, timplimenta l-politiki u l-
attivitajiet tagħha u twettaq il-kompiti 
tagħha sal-ogħla livell possibbli skont it-
Trattati sabiex tilqa' l-isfidi, kemm interni 
kif ukoll esterni, li trid tiffaċċja fil-ġejjieni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) B'konsegwenza ta' dan, teżisti l-ħtieġa 
li jiġi pprovdut qafas għar-reklutaġġ ta'
persunal ta' kalibru għoli rigward 
produttività u integrità, meħud fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri, u li jippermetti
li t-tali persunal iwettaq id-dmirijiet tiegħu 
b'kemm jista' jkun effikaċja u effiċjenza.

(2) B'konsegwenza ta' dan, teżisti l-ħtieġa 
li jiġi żgurat qafas biex jiġi attirat, reklutat 
u jinżamm persunal bi kwalifiki għoljin u 
multilingwi, meħud fuq l-aktar bażi 
ġeografika wiesgħa minn fost iċ-ċittadini 
tal-Istati Membri, indipendenti u li
jaderixxi mal-ogħla standards 
professjonali, u li jkun possibbli li t-tali 
persunal iwettaq id-dmirijiet tiegħu 
b'kemm jista' jkun effikaċja u effiċjenza.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Is-sigħat ta' xogħol applikati fl-
istituzzjonijiet għandhom jiġu allinjati ma' 
dawk fis-seħħ f'ċerti Stati Membri tal-
Unjoni Ewropea u b'mod li jikkumpensa 
għat-tnaqqis tal-persunal fl-istituzzjonijiet. 

(14) Is-sigħat ta' xogħol applikati fl-
istituzzjonijiet għandhom jiġu b'mod li 
jikkumpensa għat-tnaqqis tal-persunal fl-
istituzzjonijiet. Dan l-allinjament għandu 
jqis il-ħinijiet tax-xogħol applikati fis-
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L-introduzzjoni ta' għadd minimu ta' sigħat 
ta' xogħol kull ġimgħa ser tiżgura li l-
persunal impjegat mill-istituzzjonijiet 
ikollu l-kapaċità li jwettaq il-piż tax-xogħol 
li jirriżulta mill-għanijiet ta' politika tal-
Unjoni Ewropea filwaqt li, fl-istess ħin, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol fl-
istituzzjonijiet jiġu armonizzati fl-interess 
tas-solidarjetà fis-servizz ċivili tal-Unjoni 
Ewropea kollu kemm hu.

servizz ċivili fl-Istati Membri. L-
introduzzjoni ta' għadd minimu ta' sigħat ta' 
xogħol kull ġimgħa ser tiżgura li l-persunal 
impjegat mill-istituzzjonijiet ikollu l-
kapaċità li jwettaq il-piż tax-xogħol li 
jirriżulta mill-għanijiet ta' politika tal-
Unjoni Ewropea filwaqt li, fl-istess ħin, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol fl-
istituzzjonijiet jiġu armonizzati fl-interess 
tas-solidarjetà fis-servizz ċivili tal-Unjoni 
Ewropea kollu kemm hu.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fit-tħejjija u t-tfassil ta' atti ddelegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill,

(26) Fit-tħejjija u t-tfassil ta' atti ddelegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti relevanti kollha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill,

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 1d – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 
4(8) għandu jinbidel b'dan li ġej:
"Għall-finijiet tal-paragrafu 1, persuna 
jkollha diżabilità jekk din ikollha 
diżabilità fiżika, mentali, intellettwali jew 
sensorji fuq perijodu fit-tul li, flimkien 
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ma’ diversi ostakoli, tista' tfixkel il-
partċipazzjoni sħiħa u effettiva tagħha fis-
soċjetà fuq bażi ugwali ma’ ħaddieħor. Id-
diżabilità għandha tiġi determinata skont 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu 33."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tallinja d-definizzjoni ta' persuni b'diżabilitajiet li hemm provdut għaliha 
fl-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal mad-definizzjoni użata fl-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt 2a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 1d – paragrafu 4 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied 
wara t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 
1d(4):
"Il-prinċipju ta' trattament ugwali 
m'għandux iwaqqaf lill-awtoritajiet tal-
ħatra tal-istituzzjonijiet milli jżommu jew 
jadottaw miżuri li jipprovdu għal vantaġġi 
speċifiċi sabiex jagħmluha possibbli 
għall-persuni b'diżabilità li jagħmlu 
attività vokazzjonali jew sabiex jevitaw l-
iżvantaġġi fil-karrieri professjonali 
tagħhom jew jikkompensaw għalihom."

Or. en



PR\891026MT.doc 9/21 PE480.807v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tabella tal-persunal li hija mehmuża 
mat-taqsima tal-baġit relatata ma' kull 
istituzzjoni għandha tindika l-għadd ta' 
pożizzjoniijiet f'kull grad u grupp ta' 
funzjoni.

1. It-tabella tal-persunal li hija mehmuża 
mat-taqsima tal-baġit relatata ma' kull 
istituzzjoni għandha tindika l-għadd ta' 
pożizzjoniijiet f'kull grad u grupp ta' 
funzjoni.

It-tabella tal-persunal ta' kull istituzzjoni 
għandha tirrefletti l-obbligi stabbiliti fil-
qafas finanzjarju multiannwali u l-ftehim 
interistituzzjonali dwar l-implimentazzjoni 
tagħha.
2. Bla ħsara għall-prinċipju ta' promozzjoni 
bbażata fuq il-mertu kif inhuwa stabbilit fl-
Artikolu 45, dan il-pjan għandu jiżgura li 
fir-rigward ta' kull istituzzjoni, l-għadd ta' 
postijiet battala f'kull grad tal-pjan tal-
persunal fl-1 ta' Jannar ta' kull sena jkun 
jikkorrispondi għall-għadd ta' uffiċjali fil-
grad aktar baxx li jkunu impjegati 
attivament fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' qabel, 
multiplikat bir-rati stabbiliti fl-Anness I, 
Taqsima B, għal dak il-grad. Dawn ir-rati 
għandhom ikunu applikati fuq bażi medja 
fuq ħames snin mill-1 ta' Jannar tal-2013.

2. Bla ħsara għall-prinċipju ta' promozzjoni 
bbażata fuq il-mertu kif inhuwa stabbilit fl-
Artikolu 45, dan il-pjan għandu jiżgura li 
fir-rigward ta' kull istituzzjoni, l-għadd ta' 
postijiet battala f'kull grad tal-pjan tal-
persunal fl-1 ta' Jannar ta' kull sena jkun 
jikkorrispondi għall-għadd ta' uffiċjali fil-
grad aktar baxx li jkunu impjegati 
attivament fl-1 ta' Jannar tas-sena ta' qabel, 
multiplikat bir-rati stabbiliti fl-Anness I, 
Taqsima B, għal dak il-grad. Dawn ir-rati 
għandhom ikunu applikati fuq bażi medja 
fuq ħames snin mill-1 ta' Jannar tal-2013.

3. Ir-rati stabbiliti fl-Anness I, Taqsima B, 
għandhom jiġu riveduti fi tmiem il-perjodu 
ta' ħames snin b'bidu fl-1 ta' Jannar tal-
2013 abbażi ta' rapport, imressaq mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, u proposta mill-Kummissjoni. 
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jiddeċiedu skont l-Artikolu 336 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

3. Ir-rati stabbiliti fl-Anness I, Taqsima B, 
għandhom jiġu riveduti fi tmiem il-perjodu 
ta' ħames snin b'bidu fl-1 ta' Jannar tal-
2013 abbażi ta' rapport, imressaq mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, u proposta mill-Kummissjoni. 
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jiddeċiedu skont l-Artikolu 336 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

4. Wara l-istess perjodu ta' ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-

4. Wara l-istess perjodu ta' ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
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grupp ta' funzjoni AST/SC u dwar id-
dispożizzjonijiet tranżitorji stipulati fl-
Artikolu 30 tal-Anness XIII, 
b'kunsiderazzjoni tal-evoluzzjoni tal-ħtieġa 
ta' persunal li jwettaq kompiti segretarjali u 
klerikali fl-istituzzjonijiet kollha u l-
evoluzzjoni ta' pożizzjonijiet permanenti u 
temporanji fil-grupp ta' funzjoni AST u l-
għadd ta' aġenti kuntrattwali fil-grupp ta' 
funzjoni II.

grupp ta' funzjoni AST/SC u dwar id-
dispożizzjonijiet tranżitorji stipulati fl-
Artikolu 30 tal-Anness XIII, 
b'kunsiderazzjoni tal-evoluzzjoni tal-ħtieġa 
ta' persunal li jwettaq kompiti segretarjali u 
klerikali fl-istituzzjonijiet kollha u l-
evoluzzjoni ta' pożizzjonijiet permanenti u 
temporanji fil-gruppi ta' funzjoni AST u
AST/SC. 

Or. en

Justification

L-istituzzjonijiet għandhom jitħallew għażla dwar il-metodi kif jiffrankaw u r-riżorsi li fir-
rigward tagħhom jista' jinkiseb iffrankar.  Hu wkoll suffiċjenti li l-organigramma tkun 
marbuta mal-baġit tal-istituzzjonijiet, li huwa bbażat fuq il-baġit ġenerali tal-UE, li min-naħa 
tiegħu jsegwi l-qafas finanzjarju multiannwali.

Il-bidla fil-paragrafu 4 hija aġġustament tekniku.  Peress li dan jirrigwarda l-obbligi ta' 
rrapurtar dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-grupp ta' funzjoni AST/SC, ir-
referenza għall-evoluzzjoni tal-bżonnijiet u l-karigi għandha testendi wkoll għal dak il-grupp.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 31 – paragrafu 2 – l-ewwel sentenza 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 29(2), l-uffiċjali 
għandhom ikunu rreklutati biss fil-gradi SC 
1, AST 1 sa AST 4 jew AD 5 sa AD 8.'

Bla ħsara għall-rtikolu 29(2), l-uffiċjali 
għandhom ikunu rreklutati biss fil-gradi 
SC 1 sa SC3, AST 3 sa AST 4 jew AD 5 sa 
AD 8.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibli għall-istituzzjonijiet li jiddeċiedu dwar il-grad tad-dħul tal-persunal 
reklutat fil-gruppi ta' funzjoni AST/SC skont, pereżempju, l-esperjenza tagħhom, bħal fil-każ 
tal-gruppi ta' funzjoni AST u AD.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15 – sottopunt a
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 45 – paragrafu 1 – wara t-tieni sentenza 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma tkunx tapplika l-proċedura 
stipulata fl-Artikoli 4 u 29(1), l-uffiċjali 
jistgħu jiġu promossi biss jekk ikunu 
jokkupaw pożizzjoni li tikkorrispondi ma' 
waħda mit-tipi ta' pożizzjonijiet li huma 
stabbiliti fl-Anness I, Taqsima A, għall-
grad ogħla li jkun imiss.';

L-uffiċjali fil-grad AST 9 jistgħu jiġu 
promossi għall-grad AST 10 bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 4 u fl-
Artikolu 29(1) biss. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tiċċara l-proposta tal-Kummissjoni sabiex tevita kwalunkwe 
diffikultajiet bl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tat-test. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 21 – sottopunt d
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni 
tista' tintroduċi arranġamenti ta' ħin 
flessibbli ta' xogħol. L-uffiċjali li fil-
konfront tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 44 għandhom jamministraw il-
ħin tax-xogħol tagħhom mingħajr ma 
jirrikorru għal arranġamenti bħal dawn.

4. L-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni 
tista' tintroduċi arranġamenti ta' ħin 
flessibbli ta' xogħol. L-uffiċjali fil-grad 9 u 
'l fuq li jibbenefikaw minn dawk l-
arranġamenti m'għandhomx ikunu 
eliġibbli għal ġranet sħaħ jew nofs ġranet 
ta' xogħol bħala kumpens.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-arranġamenti flessibli ta' xogħol bħala għodda ta' riżorsi umani moderni għandhom 
jintlaqgħu bi pjaċir.  Madankollu, għall-uffiċjali fil-gradi li jinvolvu livell ogħla ta' 
responsabilitajiet mill-gradi fil-bidu ta' karriera, dan ifisser iktar li l-flessibilità bħal dik 
titkejjel b'sigħat u ma twassalx għall-irkupru ta' parti mill-ġurnata ta' ħidma jew kollha. 
Għandu jkun enfasizzat ukoll li l-flessibilità fil-ħin tax-xogħol m'għandhiex twassal biex 
jingħata liv addizzjonali iktar minn dak li hemm previst għalih fir-Regolamenti tal-Persunal.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 31 – sottopunt b
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 66 

Test propost mill-Kummissjoni
Is-salarji bażiċi ta' kull xahar għal kull grad u skala fil-gruppi ta' funzjoni AST/SC kif previst 
fit-tabella li ġejja:

Stadju
Grad 1 2 3 4 5

SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 5 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 4 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 3 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 2 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Emenda
Is-salarji bażiċi ta' kull xahar għal kull grad u skala fil-gruppi ta' funzjoni AST/SC kif previst 
fit-tabella li ġejja:

Step
Grade 1 2 3 4 5

SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gradi tad-dħul fil-gruppi kollha għandu jiggarantixxi r-reklutaġġ tal-persunal xieraq. Fil-
każ tal-AST/SC dan ifisser segretarji li jirrappreżentaw sensiela wiesgħa ta' nazzjonalitajiet u 
ta' ħiliet lingwistiċi sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tas-servizz multinazzjonali u multilingwi 
u jinżamm il-bilanċ ġeografiku. L-iffrankar potenzjali hawn għandu jkun ibbilanċjat mal-
obbligu tal-istituzzjonijiet li jipprovdu livell għoli ta' servizz fuq bażi kontinwa. Barra minn 
hekk, il-parti l-kbira tas-segretarji reklutati huma nisa, u huma dawn li se jġorru l-piż tal-
iffrankar. Dan jista' jxekkel il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-ġeneri. Konsegwentement, l-
emenda tistabbilixxi l-grad tad-dħul għall-kategorija AST/SC f'livell inqas mill-AST 1 minflok 
tnejn. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 43 – sottopunt a
Regolamenti tal-Persunal
Anness I – Taqsima A – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Segretarju/Skrivan SC 1 – SC 6 Segretarju/Skrivan SC 1 – SC 6
Li jwettaq kompiti klerikali u segretarjali, 
ġestjoni tal-uffiċċju u kompiti ekwivalenti 
oħrajn li jirrekjedu livell ta' awtonomija1

Li jwettaq kompiti klerikali u segretarjali, 
ġestjoni tal-uffiċċju u kompiti ekwivalenti 
oħrajn li jirrekjedu livell ta' awtonomija;

uxxiera parlamentari1

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura li l-uxxiera parlamentari, imsemmija fin-nota ta' qiegħ il-paġna, 
ikunu jappartjenu wkoll għall-grupp ta' funzjoni AST/SC.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 55 – sottopunt i
Regolamenti tal-Persunal
Anness XIII – Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-uffiċjali li ma humiex koperti mill-
punt (a) u li qabel l-1 ta' Mejju tal-2004 
kienu fl-eks kategorija B jew li qabel l-1 ta' 
Mejju tal-2004 kienu fl-eks kategorija C 
jew D u li jkunu saru membri tal-grupp ta' 
funzjoni AST għandhom jiġu kklassifikati 
bħala Assisteni mingħajr ebda restrizzjoni.

(b) L-uffiċjali li ma humiex koperti mill-
punt (a) u li qabel l-1 ta' Mejju tal-2004 
kienu fl-eks kategorija B jew li qabel l-1 ta' 
Mejju tal-2004 kienu fl-eks kategorija C 
jew D u li jkunu saru membri tal-grupp ta' 
funzjoni AST mingħajr ebda restrizzjoni, 
kif ukoll l-uffiċjali reklutati mill-1 ta' 
Mejju 2004, għandhom jiġu kklassifikati 
bħala Assistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tistabbilixxi l-limitu tal-karriera AST għall-assistenti fi tranżizzjoni reklutati wara 
l-1 ta' Mejju 2004 fil-grad AST 7.  Madankollu, sabiex jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
AST dawn għandhom juru livell ħafna ogħla ta' edukazzjoni minn dak li ntalab għall-
kategoriji preċedenti B, C u D u jagħtu prova tat-tielet lingwa qabel l-ewwel promozzjoni. 
Barra minn hekk, il-prospetti tal-karriera tagħhom fil-mument tar-reklutaġġ tawhom il-
possibilità li jilħqu l-grad AST 11 (kif kien il-każ tal-kategorija preċedenti B u dawk l-uffiċjali 
tal-kategoriji preċedenti C u D li għaddew il-proċedura ta' attestazzjoni).  Finalment, 
m'għandu jkun hemm ebda trattament differenti jew differenza fir-riklassifikazzjoni tagħhom 
fuq il-bażi tal-kompetizzjoni li pparteċipaw fiha. Għalhekk, l-emenda tipprova tistabbilixxi l-
limitu tal-prospetti tal-karriera tagħhom fil-grad AST 9.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 55 – sottopunt i
Regolamenti tal-Persunal
Anness XIII – Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e)  L-uffiċjali li ma humiex koperti mill-
punti (a) sa (d) għandhom jiġu 
kklassifikati abbażi tal-grad tal-
kompetizzjoni li jirriżulta fil-lista ta' 
kandidati xierqa li jiġu rreklutati minnha. 
L-Uffiċjali li jgħaddu b'suċċess minn 
kompetizzjoni fil-grad AST3 jew aktar
għandhom jiġu kklassifikati bħala 
Assistenti, il-bqija tal-uffiċjali għandhom 
jiġu kklassifikati bħala Assistenti 

imħassar
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Amministrattivi fi tranżizzjoni. It-tabella 
ta' korrelazzjoni fl-Artikolu 13(1) ta' dan 
l-Anness għandha tapplika bl-istess mod, 
indipendentement mid-data tar-reklutaġġ 
tal-uffiċjal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 13.  Wieħed għandu jinnota wkoll li m'għandu jkun hemm 
ebda trattament differenti jew differenza fir-riklassifikazzjoni ta' dawk l-ASTs fuq il-bażi tal-
kompetizzjoni li pparteċipaw fiha. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 55 – sottopunt i
Regolamenti tal-Persunal
Anness XIII – Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B'deroga mill-paragrafu 2, punt (e), l-
uffiċjali rreklutati abbażi ta' 
kompetizzjoni fi grad anqas minn AST 3 
jistgħu jiġu kklassifikati mill-awtorità tal-
ħatra qabel il-31 ta' Diċembru tal-2015 
bħala Assistenti fl-interess tas-servizz u 
abbażi tal-pożizjoni okkupata fil-31 ta' 
Diċembru tal-2012. Kull awtorità tal-
ħatra għandha tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jdaħħlu fis-seħħ lil dan 
l-Artikolu skont l-Artikolu 110 tar-
Regolamenti tal-Persunal. Madanakollu, 
l-għadd totali ta' Assistenti 
Amministrattivi fi tranżizzjoni li 
jibbenefikaw minn din id-dispożizzjoni ma 
għandux jaqbeż il-5% tal-Assistenti 
Amministrattivi fi tranżizzjoni fl-1 ta' 
Jannar tal-2013.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkompli mal-emendi 13 u 14; ara l-ġustifikazzjoni għal dawk l-emendi. 
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 55 – sottopunt i
Regolamenti tal-Persunal
Anness XIII – Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-uffiċjali li jkunu ġew awtorizzati, 
abbażi tal-Artikolu 55(2)(e) tar-
Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 4 tal-
Anness IVa tar-Regolamenti tal-Persunal, 
li jaħdmu part-time għal perjodu li jibda 
qabel l-1 ta' Jannar tal-2013 u li jestendi lil 
hinn minn dik id-data jkunu jistgħu jibqgħu 
jaħdmu part-time bl-istess kundizzjonijiet 
għal perjodu massimu ta' ħames snin.

7. L-uffiċjali li jkunu ġew awtorizzati, 
abbażi tal-Artikolu 55a(2)(e) tar-
Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 4 tal-
Anness IVa tar-Regolamenti tal-Persunal, 
li jaħdmu part-time għal perjodu li jibda 
qabel l-1 ta' Jannar tal-2013 u li jestendi lil 
hinn minn dik id-data jkunu jistgħu jibqgħu 
jaħdmu part-time bl-istess kundizzjonijiet 
għal perjodu massimu ta' ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 55a(2)(e) huwa r-referenza korretta. L-emenda tipprova tirranġa l-iżball.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 55 – sottopunt i
Regolamenti tal-Persunal
Anness XIII – Artikolu 30 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Għall-uffiċjali li l-età tal-pensjoni 
tagħhom skont l-Artikolu 22 ta' dan l-
Anness hija inqas minn 65 sena, il-
perjodu ta' tliet snin imsemmi fl-Artikolu 
55a(2)(e) tar-Regolamenti tal-Persunal 
jista' jaqbeż l-età tal-pensjoni, mingħajr, 
madankollu, ma jaqbeż l-età ta' 65 sena.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tippermetti li l-uffiċjali li l-età tal-pensjoni tagħhom skont id-
dispożizzjonijiet tranżizzjonali tkun inqas minn 65 sena u li jkunu jixtiequ jkomplu jaħdmu 
wara dik l-età jkunu eliġibbli biex jaħdmu part-time qabel jirtiraw. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 33a (ġdid)
Il-kundizzjonijiet tal-Impjieg
Artikolu 139 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a. Fl-Artikolu 139, il-punt (b) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(b) fi tmiem ix-xahar li fih l-assistent 
parlamentari akkreditat jagħlaq l-età ta' 
65 sena, jew, fuq bażi eċċezzjonali, fid-
data stabbilita bi qbil mat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 52(b) tar-
Regolamenti tal-Persunal;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assistenti parlamentari għandhom jingħataw il-possibilità li jaħdmu, fuq bażi eċċezzjonali, 
sal-età ta' 67 sena.

NOTA SPJEGATTIVA

L-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha li jinsabu fil-postijiet differenti ta' impjieg fl-UE u d-
delegazzjonijiet tagħha fil-pajjiżi terzi jimpjegaw madwar 55,000 uffiċjal u aġent ieħor. 
F'paragun mal-amministrazzjonijiet nazzjonali u anke dawk lokali f'xi Stati Membri, dan in-
numru huwa vera żgħir u jsir iżgħar fid-daqs meta wieħed iqis il-fatt li l-istituzzjonijiet 
Ewropej jaqdu madwar 501 miljun ċittadin tal-UE.

Fl-2004, ir-Regolamenti tal-Persunal u s-servizz ċivil Ewropew kellhom riforma sustanzjali, li 
mmirat li timmodernizzahu tagħmlu iktar effettiv fir-rigward tal-ispiża. Dik ir-rifoma se tagħti 
total ta' EUR 8 biljun ta' ffrankar sal-aħħar tal-2020. L-għan prinċipali tal-proposta preżenti 
tal-Kummissjoni u l-qalba tagħha huma li tipprovdi għal metodu ġdid ta' aġġustament tas-
salarji u tal-pensjonijiet, inkluża l-applikazzjoni tal-klawsola ta' eċċezzjoni u tat-taxxa 
speċjali. Dan hu meħtieġ minħabba li se jiskadu d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti 
tal-Persunal fl-aħħar tal-2012 u sabiex ikun hemm reazzjoni adegwata għas-Sentenza tal-Qorti 
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tal-Ġustizzja fil-Kawża C-40/101. 

Għalkemm il-bidliet meħtieġa mid-data ta' skadenza msemmija hawn fuq setgħu kienu l-punt 
safejn tasal il-proposta kurrenti li jiġu emendati r-Regolamenti tal-Persunal, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li tmur lil hinn minnhom u tressaq numru ta' modifiki oħra. Dawn jaqgħu kollha fil-
kategorija ta' miżuri varji ta' ffrankar li għandhom jiġu applikati flimkien mal-metodu l-ġdid u 
t-taxxa speċjali.  

Ir-rapporteur temmen li r-riforma kurrenti għandha tmiss biss fejn għandu jinbidel.  Ir-
raġunijiet għal dan huma l-fatt li r-riforma prinċipali tar-Regolamenti tal-Persunal, li 
produċiet iffrankar sostanzjali, saret ftit snin ilu u għadha qed tħalli l-effetti tagħha u l-bżonn 
li wieħed jaderixxi strettament mal-kalendarju għall-adozzjoni tal-bidliet li qed jiġu proposti 
bħalissa. Wieħed għandu jżomm f'moħħu li r-rispett tal-aħħar tal-2012 bħala d-data l-iktar 
tard possibbli biex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jilħqu ftehim huwa ta' importanza 
prinċipali. Inkella, bl-iskadenza tal-metodu u t-taxxa speċjali, mhux talli ma jinkiseb ebda 
ffrankar imma jkollhom jiġġarrbu wkoll iktar spejjeż mill-baġit tal-UE. 

Jeħtieġ li ssir osservanza finali dwar il-kuntest globali tal-proposta kurrenti. Preċeduta minn 
sejħiet għal iffrankar li għandu jsir fl-amministrazzjoni tal-UE, din tiġi fi żmien ta' kriżi 
finanzjarja fl-Ewropa.  Dawk is-sejħeit, għalkemm għandhom jittieħdu bis-serjetà u 
b'kunsiderazzjoni xierqa, ma jistgħux, madankollu, jirkbu l-kunsiderazzjonijiet bażiċi dwar l-
iskop u r-rwol tas-servizz ċivili Ewropew. Hu vitali li jinstab bilanċ bejn l-iffrankar u l-bżonn 
li jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet jistgħu jwettqu l-ħidmiet u d-doveri tagħhom bi qbil mal-
obbligi u l-poteri tagħhom skont it-Trattati. Sabiex jiġu sodisfatti l-obbligi tat-Trattati hu 
indispensabbli għall-istituzzjonijiet li jkunu jistgħu jkollhom possibilitajiet kontinwi ta' 
reklutaġġ u ta' żamma ta' persunal fuq il-bazi tal-valur, il-merti u l-ħiliet, jiġifieri, persunali li 
huwa indipendenti, immexxi mill-proġett Ewropew u l-valuri tagħha, bi kwalifiki għolja, 
multinazzjonali, mulitlingwi2 u lest li jiċċaqlaq u jaħdem barra pajjiżu fuq bażi permanenti. 

1. L-elementi prinċipali tal-proposta

Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li l-Kummissjoni preżentat il-proposta tagħha qabel id-data ta' 
skadenza tal-metodu u tat-taxxa speċjali.

B'mod partikolari, ir-rapporteur taqbel mal-proposta li l-metodu jkun ibbażat fuq bidliet għas-
salarju nominali (minflok bidla reali fis-salarju) fl-Istati Membri kollha, minflok f'xi wħud 
minnhom biss, u jispera li l-Kummissjoni se tkun tista' ssib soluzzjoni prattika għall-problema 
li tikseb data relevanti mis-27 Stat Membru fil-ħin.  Ir-rapporteur tisħaq ukoll li l-klawsola ta' 
eċċezzjoni għandha tirreferi għall-kriżi finanzjarja. Finalment, ir-rapporteur taqbel li ż-żieda 
fit-taxxa speċjali, imsemmija mill-ġdid "taxxa ta' solidarjetà", tiġi proposta għal-livell ta' 6 %.

2. Miżuri ta' ffrankar

2.1 5 % tnaqqis fil-persunal

                                               
1 C-40/10 il-Kummissjoni v. il-Kunsill, għadha mhix irrapurtata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza.
2 Il-persunal hu mitlub li juri l-abilità li jaħdem bi 3 lingwi uffiċjali tal-UE qabel l-ewwel promozzjoni tiegħu.
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Il-Kummissjoni tipproponi li tnaqqas il-persunal ta' kull istituzzjoni u aġenzija b'5 %, ħaġa li 
tirrifletti l-impenn tagħha għall-iffrankar li hemm provdut għalih fil-proposta għall-qafas 
finanzjarju multiannwali1. B'kunsiderazzjoni tal-fatt li, skont il-persunal tal-organigramma 
awtorizzata, fl-2011 l-istituzzjonijiet u l-aġenziji jistgħu jimpjegaw b'kollox 46 678 membri 
tal-persunal (uffiċjali u aġenti oħra, barra l-aġenti kuntrattwali), dan ifisser tnaqqis ta' 2,334 
membru tal-persunal fil-kategoriji kollha u iktar tnaqqis ta' madwar 400 aġent kuntrattwali. It-
tnaqqis għandu jsir sal-2018 billi ma jiġix sostitwit ċertu numru ta' tluq "naturali" ta' persunal 
mill-istituzzjonijiet (minħabba, pereżempju, l-irtirat jew it-tmiem tal-kuntratt).

Ta' min jinnota li l-proposta timplika tnaqqis awtomatiku ta' 5 % tal-persunal minn kull 
istituzzjoni jew aġenzija.  Filwaqt li l-Kummissjoni għandha raġun li teżamina din il-ħaġa 
bħala possibilità biex isir iffrankar, għandha żball meta titlob li dan isir awtomatikament 
għall-istituzzjonijiet kollha. Dan mhux se jkun realistiku.  Xi istituzzjonijiet se jkollhom 
bżonn għall-inqas li jiffriżaw il-livell eżistenti tal-persunal minħabba l-kompetenzi l-ġodda 
mogħtija lilhom mit-Trattati jew minħabba t-tkabbir futur, filwaqt li għal oħrajn tista' tkun 
meħtieġa żieda reali fin-numru tal-persunal2.  Għalhekk, se jkunu meħtieġa iktar soluzzjonijiet 
mfassla skont il-bżonn.

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li tinħoloq rabta bejn il-qafas finanzjarju multiannwali 
u l-organigramma tal-istituzzjonijiet billi tiddaħħal emenda għall-Artikolu 6 tar-Regolamenti 
tal-Persunal. Dan biex ikun żgurat l-obbligu li jiġi rrispettat l-impenn tal-istituzzjonijiet u tal-
aġenziji li jitnaqqas in-numru ta' persunal b'5 %.  Madankollu, ir-Regolamenti tal-Persunal 
jiddisponu wkoll li "It-tabella tal-persunal li hija mehmuża mat-taqsima tal-baġit relatata ma' 
kull istituzzjoni għandha tindika l-għadd ta' pożizzjoniijiet f'kull grad u grupp ta' funzjoni." 
Hu ċar minn dik id-dispożizzjoni li l-istituzzjonijiet fl-organigrammi tagħhom għandhom 
jirrispettaw l-impenji baġitarji li jirriżultaw mill-baġits tal-istituzzjonijiet, li jiddependu mill-
baġit ġenerali tal-UE u, dan, mill-qafas finanzjarju multiannwali. M'hemm ebda raġuni biex 
tinħoloq rabta addizzjonali bejn ir-Regolamenti tal-Persunal u l-qafas finanazjarju tal-UE. 
Wieħed għandu jinnota wkoll li l-intestatura 5 tal-qafas finanzjarju mulitannwali jkopri "In-
nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet" li tmur lil hinn min-nefqa relatata mal-persunal. 

Għalhekk, filwaqt li r-rapporteur temmen li l-istituzzjonijiet għandhom idaħħlu l-iffrakkar 
neċessarju, il-metodu dettaljat u l-għażla tar-riżorsi li fuqhom għandu jsir tali ffrankar 
għandhom jitħallew f'idejn l-istituzzjonijiet innifishom. Huma jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex 
jindikaw eżattament u jiddeċiedu fejn jista' jsir tnaqqis sabiex ma jixxekkilx l-iffunzjonar 
xieraq tagħhom. Impenn għal din il-ħaġa jkun iktar xieraq. 

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, ir-rapporteur għalhekk tissuġġerixxi li din il-proposta 
ma tiġix segwuta.

                                               
1 Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020 
(COM (2011)398).
2 Ta' min jinnota li fis-snin 2000–2010 l-ħidmiet li nbidlu tal-istituzzjonijiet imposti mit-Trattati u mit-tkabbir 
irriżultaw fiż-żieda li ġejja fin-numri tal-persunal:  21.6 % għall-Kummissjoni, 34.3 % għall-Kunsill, 52.5 % 
għall-Parlament Ewropew, 90.8 % għall-Qorti tal-Ġustizzja, 61.1 % għall-Qorti tal-Awdituri, 35.2 % għall-KES 
u 140 % għall-Kumitat tar-Reġjuni. 



PE480.807v01-00 20/21 PR\891026MT.doc

MT

2.2 Il-kundizzjonijiet tax-xogħol

Ir-rapporteur tiġbed l-attenzjoni li miżuri oħra ta' ffrankar proposti mill-Kummissjoni 
jirrelataw mal-kundizzjonijiet ta' impjieg u jinkludu, pereżempju:

a) emendi għall-ħinijiet tax-xogħol:
- żieda fil-ħinijiet tax-xogħol billi jiddaħħal numru minimu ta' sigħat tax-xogħol (40) 

mingħajr kumpens f'termini ta' remunerazzjoni,
- tnaqqis fil-ħin għall-ivvjaġġar annwali għal 3 ijiem;
b) emendi għas-sistema tal-pensjoni:
- żieda fl-età tal-pensjoni minn 63 sa 65 sena, b'possibilità li wieħed ikompli jaħdem sa 

67 sena,
- żieda fl-età għall-irtirar bikri minn 55 għal 58,
- tnaqqis fin-numru ta' uffiċjali li jibbenefikaw mill-irtirar bikri minn 10 % għal 5 % fl-

istituzzjonijiet kollha f'sena partikolari;
c) emendi dwar l-allowances u l-intitolamenti:
- tnaqqis fl-allowance għall-ivvjaġġar annwali fil-pajjiż tal-oriġini,
- adattament tar-regoli dwar ir-rimborż tal-ispejjeż taċ-ċaqliq,
- adattament tar-regoli dwar ir-rimborż tal-ispejjeż tal-missjonijiet.

Xi wħud minn dawk il-miżuri għandhom jitqiesu fil-kuntest tal-adattamenti riċenti tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikat fl-Istati Membri, b'mod partikolari żidiet fl-età tal-irtirar, 
li jirriflettu t-tendenzi demografiċi kurrenti fl-UE.  Oħrajn, għalkemm jissodisfaw ir-rwol 
tagħhom ta' miżuri ta' ffrankar, ma jistgħux verament jitqiesu bħala punti prinċipali tal-
emendi proposti.

Proposta partikolari qed issir biex l-istituzzjonijiet jingħataw il-possibilità li jdaħħlu 
arranġamenti flessibbli tal-ħinijiet tax-xogħol bħala metodu ta' ġestjoni moderna tar-riżorsi 
umani. Ir-rapporteur tara l-approċċ tal-Kummissjoni bħala li sejjer fid-direzzjoni t-tajba imma 
se tesplora l-bżonn li jitnaqqsu potenzjalment tali arranġamenti fir-rigward ta' xi kategoriji ta' 
persunal.

2.3 Il-pakkett tal-karriera tal-assistenti (il-grad AST)

Ir-riforma tal-2004 ħolqot struttura ġdida għall-karriera tal-AST. Madankollu, jidher li l-
istruttura tas-salarju u s-sistema tal-karriera tal-ASTs jirrikjedu iktar aġġustamenti. 

Il-Kummissjoni inizjalment proponiet li jiġi kkuntrattat persunal fil-livell ta' segretarji bħala 
rimedju. Matul l-iskambju inizjali ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni u mal-Viċi President is-
Sur Šefčovič fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali f'Lulju 2011, ġie ċċarat li proposta bħal din se 
ġġib il-periklu li ma taqdix il-bżonnijiet tal-isituzzjonijiet f'termini tal-iżgurar ta' persunal ta' 
profil partikolari (eż. lingwisti) u b'hekk ma tkunx aċċettabbli.  Dan ġie ċċarat ukoll matul id-
djalogu soċjali li sar mill-Kummissjoni qabel l-adozzjoni tal-proposta formali.  

Il-Kummissjoni finalment iddeċidiet li tipproponi kategorija ġdida AST/SC bl-objettiv li 
jkollhom karriera inferjuri għall-persuni responsabbli minn kompiti u doveri iktar sempliċi. 
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Hu propost li din il-kategorija ġdida se tidħol fis-servizz fi grad li jkun żewġ gradi inqas minn 
AST 1.  Wieħed għandu jenfasizza li, filwaqt li mhux qed toġġezzjona għall-kategorija 
AST/SC, ir-rapporteur ma tistax taċċetta grad baxx tad-dħul.  Hu neċessarju li l-gradi tad-dħul 
fil-kategoriji kollha jiggarantixxu r-reklutaġġ ta' persunal xieraq fl-istituzzjonijiet. F'dan il-każ 
partikolari, hu indispensabbli li jiġi garantit li l-istituzzjonijiet jkunu jistgħu jirreklutaw 
segretarji (fil-parti l-kbira nisa) li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta' nazzjonalitajiet u ħiliet 
lingwistiċi biex inżommu r-rekwiżiti tas-servizz multinazzjonali u multilingwi, li jibqa' l-bażi 
assoluta tal-istituzzjonijiet multi nazzjonali tal-UE li jaqdu ċ-ċittadini tas-27 Stat Membru tal-
UE. F'dan il-kuntest, il-preservazzjoni tal-bilanċ ġeografiku fl-istituzzjonijiet huwa fattur 
importanti li ma jistax jiġi abbandunat u wieħed għandu jieħu ħsiebu b'mod partikolari. L-
abilità tal-istituzzjonijiet li jipprovdu servizz ta' livell għoli fuq bażi kontinwa għandha tkun 
ibbilanċjata f'dan il-każ kontra ffrankar potenzjali. Hu wkoll importanti li l-prinċipju tal-
ugwaljanza tal-ġeneri jkun salvagwardjat kif xieraq. Għalhekk, ir-rapporteur tipproponi li l-
grad tad-dħul jiġi stabbilit għall-kategorija AST/SC f'livell inqas mill-AST 1. 

Fir-rigward tal-grad AST, ir-rapporteur tindika żewġ elementi tal-proposta. L-ewwek, hemm 
il-limitu tal-karriera AST għal AST 7 għall-Dagmar Roth-Behrendtassistenti fi tranżizzjoni 
reklutati wara l-1 ta' Mejju 2004.  Ir-rapporteur tindika li dawn ifisser ksur tal-kundizzjonijiet 
ta' reklutaġġ fejn dan il-grupp ta' assistenti kellu perspettiva ta' karriera sa AST 11. Biex ma 
ssirx ħsara, jista' jsir limitu sal-grad AST 9. It-tieni nett, ir-rapporteur tissuġġerixxi li wieħed 
jagħti ħarsa aħjar lejn ir-ristrutturar propost tal-karriera AST fejn l-ogħla żewġ gradi se jkunu 
riservati biss għall-persunal li jeżerċita livell sinifikanti ta' responsabilitajiet. 

3. Punti speċifiċi

Ir-rapporteur iddeċidiet li fl-abbozz ta' rapport tindirizza xi ftit punti li huma speċifiċi għal xi 
istituzzjoijiet biss u ilhom fil-bżonn ta' soluzzjoni.   Dan jinkludi emenda li ddaħħal 
dispożizzjoijiet speċifiċi li jirreferu għall-irtirar tal-assistenti parlamentari.  Biex inlaħħqu 
mal-impenn tal-istituzzjonijiet li jkunu impjegatur tal-opportunitajiet indaqs, ir-rapporteur 
tipproponi emenda biex titqies is-sitwazzjoni tal-persunal b'diżabilità.


