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Paragrafu 7 – punt c 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(c) fil-kuntest tal-istruzzjonijiet li jiāu mir-
responsabbiltajiet definiti fit-Trattati, l-
istaff tal-EEAS għandu jkollu ëerta 
indipendenza oāāettiva, biex b’hekk l-istaff 
ikun jista' jwettaq id-doveri tiegħu bl-aktar 
mod ottimali; indipendenza bħal din tista' 
tkun Ŝgurata b'ħatriet għal perjodi fissi, 
pereŜempju ta' ħames snin, bil-possibilità 
ta’ estensjoni, li jistgħu jitnaqqsu biss jekk 
il-membru kkonëernat tal-istaff jikser l-
obbligi uffiëjali; 

(c) fil-kuntest tal-istruzzjonijiet li jiāu mir-
responsabbiltajiet definiti fit-Trattati, l-
istaff tal-EEAS għandu jkollu ëerta 
indipendenza oāāettiva, biex b’hekk l-istaff 
ikun jista' jwettaq id-doveri tiegħu bl-aktar 
mod ottimali; il-ħatriet għandhom ikunu 
għal perjodi fissi ta' minn tlieta sa ħames 
snin, rinovabbli;  
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Paragrafu 7 – punt d 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(d)  b’analoāija mal-preëedenti1, ir-
responsabilità għat-twettiq tad-doveri tal-
awtorità li taħtar f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-amministrazzjoni tal-impjieg tal-istaff 
tal-EEAS u l-implimentazzjoni tad-
deëiŜjonijiet tal-VP/HR dwar il-ħatriet, il-
promozzjonijiet u l-estensjoni jew it-
terminazzjoni tas-servizz għandha tkun 
assenjata lid-Direttorat Āenerali rilevanti 
tal-Kummissjoni; 

(d) ir-responsabilità għat-twettiq tad-doveri 
tal-awtorità li tinnomina f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-amministrazzjoni tal-impjieg 
tal-istaff tal-EEAS u l-implimentazzjoni 
tad-deëiŜjonijiet tal-RGħ/VP konëernanti 
n-nomini, il-promozzjonijiet u l-
estensjonijiet jew terminazzjoni tas-servizz 
għandhom ikunu assenjati lid-Direttorat-
Āenerali tal-Kummissjoni approprijat; 

1EŜ. l-Artikolu 6 tad-DeëiŜjoni li 
tistabbilixxi l-OLAF (ĀU L 136, 
31.5.1999, p.20). 
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Paragrafu 7 – punt f 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(f) id-deëiŜjoni dwar it-twaqqif tal-EEAS 
għandha tistabbilixxi l-istruttura 
organizattiva tas-servizz, bil-provvediment 
li l-organigramma għandha tkun adottata 
bħala anness għall-baāit tal-Kummissjoni 
(nefqa amministrattiva) bħala parti mill-
proëedura tal-baāit annwali, biex b'hekk 
ikun possibbli li jinbena servizz b'mod 
strutturat, li jŜomm il-pass mal-ħtiāijiet 
aëëertati; 

(f) id-deëiŜjoni dwar it-twaqqif tal-EEAS 
għandha tistabbilixxi l-istruttura 
organizattiva tas-servizz, bil-provvediment 
li l-organigramma għandha tkun adottata 
bħala anness speëifiku għall-baāit tal-
Kunsill bħala parti mill-proëedura tal-baāit 
annwali, biex b'hekk ikun possibbli li 
jinbena servizz b'mod indipendenti u 
strutturat, li jŜomm il-pass mal-ħtiāijiet 
aëëertati; 
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Paragrafu 7 – punt i 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(i) għaŜ-Ŝmien ta’ assenza, il-VP/RGħ 
għandu jiddeëidi dwar sostitut skont il-kaŜ 
u fid-dawl tad-doveri li jkunu jridu 
jitwettqu f'tali okkaŜjoni; 

(i) għaŜ-Ŝmien ta’ assenza tal-RGħ/VP, il-
President tal-Kunsill għandu jiddeëiedi 
dwar il-proposta tal-RGħ/VP għal sostitut 
skont il-kaŜ u fid-dawl tad-doveri li jkunu 
jridu jitwettqu f'tali okkaŜjoni; 
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Paragrafu 8 – punt a 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(a) ikun ikkappeāāat minn Direttur-
Āenerali responsabbli lejn il-VP/RGħ, 
liema Direttur-Āenerali jkun jista' 
jirrappreŜenta lir-RappreŜentant Għoli 
f'ëerti kaŜijiet; 

(a) ikun ikkappeāāat minn Direttur-
Āenerali fi ħdan is-Segretarjat tal-Kunsill 
responsabbli lejn il-VP/RGħ; 
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