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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 – punt c 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(c) madankollu, mhuwiex neëessarju li d-
Direttorati Āenerali tal-Kummissjoni 
jitneŜŜgħu mir-responsabbiltajiet tagħhom 
għar-relazzjonijiet esterni; b’mod 
partikolari fl-oqsma fejn il-Kummissjoni 
għandha poteri eŜekuttivi, l-integrità tal-
politiki attwali tal-Komunità li għandhom 
dimensjoni esterna għandha tiāi 
ppreŜervata; il-Kummissjoni, biex ma 
jkunx hemm duplikazzjoni, għandha 
tipprovdi mudell speëifiku għad-
dipartimenti kkonëernati, bħalma huma 
d-Direttorati Āenerali għall-kummerë, it-
tkabbir u l-iŜvilupp u r-relazzjonijiet mal-
Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paëifiku, 
il-EuropeAid, l-Uffiëëju Umanitarju tal-
Komunità Ewropea, id-dipartiment għad-
Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, 
id-dipartiment għall-Assistenza fl-
Elezzjonijiet, u l-unitajiet orjentati lejn l-
estern tad-Direttorat Āenerali għall-
Affarijiet Ekonomiëi u Finanzjarji; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 6 – punt d 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(d) l-unitajiet għall-āestjoni tal-kriŜijiet 

militari u ëivili għandhom jitqiegħdu taħt l-

awtorità tar-RappreŜentant Għoli, filwaqt li 
l-istruttura tal-kmand u tal-
organizzazzjoni tista' tkun differenti minn 
dik għall-istaff ëivili; il-kondiviŜjoni tal-
analiŜi tal-intelligence tal-parteëipanti fl-
EEAS hija ta’ importanza vitali biex ikun 

assistit ir-RappreŜentant Għoli fil-qadi tal-

mandat għat-tmexxija ta’ politika esterna 

tal-Unjoni li tkun koerenti, konsisti u 

effiëjenti; 

(d) l-unitajiet għall-āestjoni tal-kriŜijiet 

militari u ëivili għandhom jitqiegħdu taħt l-

awtorità tar-RappreŜentant Għoli, u dan 
huwa ta’ importanza vitali biex ikun 

assistit ir-RappreŜentant Għoli fil-qadi tal-

mandat għat-tmexxija ta’ politika esterna 

tal-Unjoni li tkun koerenti, konsisti u 

effiëjenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(e) id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni 

għal pajjiŜi terzi u l-uffiëji ta' kollegament 

tal-Kunsill, kif ukoll l-uffiëëji tar-

RappreŜentanti Speëjali tal-UE fejn dan 

ikun possibbli, għandhom jitwaħħdu biex 
jiffurmaw l-'ambaxxati tal-Unjoni', 
immexxijin mill-istaff tal-EEAS, li għandu 

jkun responsabbli lejn il-VP/RGħ; il-
konsulenti speëjalisti mid-Direttorati-
Āenerali tal-Kummissjoni ma għandhomx 
ma jitħallewx ikunu issekondati biex 
jaħdmu f’dan il-qafas; 

(e) id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni 

għal pajjiŜi terzi u l-uffiëji ta' kollegament 

tal-Kunsill, kif ukoll l-uffiëëji tar-

RappreŜentanti Speëjali tal-UE fejn dan 

ikun possibbli, għandhom jinbidlu 
f’“delegazzjonijiet esterni tal-UE”, 
immexxijin mill-istaff tal-EEAS, li għandu 

jkun responsabbli lejn ir-RGħ/VP; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

7. Hu tal-fehma li, bħala servizz sui generis 

mill-aspett organizzattiv u baāitarju, l-

EEAS għandu jkun inkorporat fl-istruttura 

amministrattiva tal-Kummissjoni, billi dan 

jiŜgura trasparenza sħiħa; jikkunsidra li d-

deëiŜjoni marbuta mat-twaqqif tal-EEAS 

għandha tiŜgura b'mod legalment 

vinkolanti, permezz tal-poteri direttorjali 

tal-VPR/Għ, li s-Servizz – kif previst fit-

Trattat ta' LiŜbona – ikun soāāett għad-

deëiŜjonijiet tal-Kunsill fl-oqsma 

tradizzjonali tal-politika esterna (CFSP u 

CSDP) u soāāett għad-deëiŜjonijiet tal-

Kulleāā tal-Kummissarji fil-qasam tar-

relazzjonijiet esterni komuni; jemmen li l-

EEAS għandu jkun ikkostitwit kif āej: 

7. Hu tal fehma li, bħala servizz “stabbilit 
b’deëiŜjoni tal-Kunsill” u li jaħdem 
f'koperazzjoni mas-servizzi diplomatiëi 
tal-Istati Membri” (l-Artikolu 27(3) futur 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fil-
verŜjoni tiegħu li tirriŜulta mit-Trattat ta’ 
LiŜbona) u servizz sui generis mill-aspett 

organizzattiv u baāitarju, l-EEAS għandu 

jkun inkorporat fl-istruttura 

amministrattiva tal-Kunsill, billi dan 

jiŜgura trasparenza sħiħa; jikkunsidra li d-

deëiŜjoni marbuta mat-twaqqif tal-EEAS 

għandha tiŜgura b'mod legalment 

vinkolanti, permezz tal-poteri direttorjali 

tal-VPR/Għ, li s-Servizz – kif previst fit-

Trattat ta' LiŜbona – ikun soāāett għad-

deëiŜjonijiet tal-Kunsill fl-oqsma 

tradizzjonali tal-politika esterna (CFSP u 

CSDP) u soāāett għad-deëiŜjonijiet tal-

Kulleāā tal-Kummissarji fil-qasam tar-

relazzjonijiet esterni komuni; jemmen li l-

EEAS għandu jkun ikkostitwit kif āej: 

Or. en 
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Paragrafu 7 – punt a 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(a) l-istaff kollu tal-EEAS għandu jkollu l-

istess stejtus permanenti jew temporanju u 

l-istess jeddijiet u obbligi irrispettivament 

mill-oriāini tagħhom, per eŜempju, ma 

għandu jkun hemm l-ebda differenza bejn 

l-uffiëjali temporanji u dawk permanenti 

f’dak li għandu x’jaqsam mad-doveri 

tagħhom jew il-poŜizzjoni tagħhom fl-

organigramma; b'riħet l-oriāini differenti 

tagħhom, l-istejtus tal-istaff temporanju 

għandu jkun soāāett għar-Regolamenti tal-

Impjegati tal-Uffiëjali tal-UE, bil-proviso li 

l-awtoritajiet tal-oriāini jissekondawhom 

ħalli jaħdmu mal-EEAS fl-interess tas-

servizz; 

(a) l-istaff kollu tal-EEAS għandu jkollu l-

istess stejtus temporanju u l-istess jeddijiet 

u obbligi irrispettivament mill-oriāini 

tagħhom, per eŜempju, ma għandu jkun 

hemm l-ebda differenza bejn l-uffiëjali 

temporanji u dawk permanenti f’dak li 

għandu x’jaqsam mad-doveri tagħhom jew 

il-poŜizzjoni tagħhom fl-organigramma; 

b'riħet l-oriāini differenti tagħhom, l-

istejtus tal-istaff temporanju għandu jkun 

soāāett għar-Regolamenti tal-Impjegati tal-

Uffiëjali tal-UE, bil-proviso li l-awtoritajiet 

tal-oriāini jissekondawhom ħalli jaħdmu 

mal-EEAS fl-interess tas-servizz; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(b) is-setgħat tal-awtorità li tinnomina 

għall-EEAS għandhom jiāu assenjati lil-
VP/RGħ, ħalli jkun Ŝgurat li l-

istruzzjonijiet tas-servizz jinħarāu in 

konformità mar-responsabbiltajiet naxxenti 

mit-Trattat u li l-VP/RGħ jiddeëiedi dwar 

in-nomini tal-istaff, il-promozzjonijiet u t-

terminazzjonijiet tas-servizz; 

(b) is-setgħat tal-awtorità li tinnomina 

għall-EEAS għandhom jiāu assenjati lir-
RGħ b’mod konāunt mal-President tal-
Kunsill Ewropew, li “għandu jiŜgura r-
rappreŜentazzjoni esterna tal-Unjoni dwar 
kwistjonijiet li jikkonëernaw il-politika 
barranija u ta’ sigurtà tagħha” (l-Artikolu 
15(6)(d) futur tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea fil-verŜjoni tiegħu li tirriŜulta 
mit-Trattat ta’ LiŜbona), ħalli jkun Ŝgurat 

li l-istruzzjonijiet tas-servizz jinħarāu in 

konformità mar-responsabbiltajiet naxxenti 

mit-Trattat u li r-RGħ jiddeëiedi dwar in-

nomini tal-istaff, il-promozzjonijiet u t-

terminazzjonijiet tas-servizz; 

Or. en 

 

 


