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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, 
Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate va fi 
asistat de un Serviciu european pentru 
acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va 
lucra în colaborare cu serviciile 
diplomatice ale statelor membre și va fi 
format din funcționarii serviciilor 
competente ale Secretariatului General al 
Consiliului și ale Comisiei, precum și din 
personalul detașat al serviciilor diplomatice 
naționale ale statelor membre. 

(1) În conformitate cu articolul 27 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
(Înaltul Reprezentant) va fi asistat de un 
Serviciu european pentru acțiune externă 
(EEAS). Acest serviciu va lucra în 
colaborare cu serviciile diplomatice ale 
statelor membre și va fi format din 
funcționarii serviciilor competente ale 
Secretariatului General al Consiliului și ale 
Comisiei, precum și din personalul detașat 
al serviciilor diplomatice naționale ale 
statelor membre. Acest serviciu trebuie să 
facă parte din administrația europeană 
transparentă, eficientă și independentă, 
prevăzută la articolul 298 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 

 

Amendamentul 2 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei ar trebui să 
exercite funcția de autoritate împuternicită 
să facă numiri și autoritate contractantă 
pentru personalul SEAE, cu posibilitatea 
de a încredința aceste competențe SEAE. 
Întrucât anumiți membri ai personalului 
SEAE, inclusiv șefii delegațiilor vor trebui 
să îndeplinească în cadrul activității 
obișnuite unele sarcini pentru Comisie, ar 
trebui incluse dispoziții privind 
participarea Comisiei la deciziile în 
legătură cu acei membri ai personalului. 

(3) Înaltul Reprezentat ar trebui să exercite 
funcția de autoritate împuternicită să facă 
numiri și autoritate contractantă pentru 
personalul SEAE, cu posibilitatea de a 
încredința aceste competențe SEAE 
Întrucât șefii delegațiilor vor trebui să 
îndeplinească în cadrul activității obișnuite 
unele sarcini pentru Comisie, ar trebui 
incluse dispoziții privind participarea 
Comisiei la anumite decizii în legătură cu 
acei membri ai personalului. 

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Funcționarii Uniunii și agenții 
temporari care provin din serviciile 
diplomatice ale statelor membre ar trebui 
să aibă aceleași drepturi și obligații și să 
fie tratați în mod egal, în special în ceea 
ce privește eligibilitatea lor pentru 
ocuparea oricărui post în condiții 
echivalente. Nu ar trebui să se facă nicio 
distincție între agenții temporari care 
provin din serviciile diplomatice naționale 
și funcționarii Uniunii în ceea ce privește 
atribuirea sarcinilor care trebuie să fie 
îndeplinite în toate domeniile de activitate 
și privind toate politicile puse în aplicare 
de SEAE. 

 

Amendamentul 4 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Este oportun a clarifica faptul că 
personalul SEAE care desfășoară anumite 
sarcini pentru Comisie ca parte a 
îndatoririlor sale ar trebui să urmeze 
instrucțiunile Comisiei. Similar, 
funcționarii Comisiei care lucrează în 
delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze 
instrucțiunile șefului delegației, în special 
în ceea ce privește chestiunile 
organizaționale și administrative și în 
ceea ce privește execuția bugetului 
Uniunii. 

(4) Este oportun a clarifica faptul că 
personalul SEAE care desfășoară anumite 
sarcini pentru Comisie ca parte a 
îndatoririlor sale ar trebui să urmeze 
instrucțiunile Comisiei, în conformitate cu 
articolul 221 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Similar, funcționarii Comisiei care lucrează 
în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze 
instrucțiunile șefului delegației. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar 
trebui confirmat faptul că se consideră că 
funcționarii și agenții temporari care ocupă 
un post în cadrul unei entități 
organizaționale care este transferată de la 
Secretariatul General al Consiliului sau de 
la Comisie la SEAE în temeiul deciziei 
Consiliului menționată la articolul 27 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană sunt transferați cu postul pe 
care îl ocupă. Acest lucru este valabil și 
pentru agenții contractuali și locali 
repartizați la o astfel de entitate 
organizațională. Ar trebui luate măsuri 
speciale pentru a asigura faptul că 
personalul vizat de transfer beneficiază de 
orientare și asistență profesională 
adecvată. 

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar 
trebui confirmat faptul că se consideră că 
funcționarii și agenții temporari care ocupă 
un post în cadrul unei entități 
organizaționale care este transferată de la 
Secretariatul General al Consiliului sau de 
la Comisie la SEAE în temeiul Deciziei 
2010/427/UE din 26 iulie 2010 a 
Consiliului privind organizarea si 
funcționarea Serviciului European de 
Acțiune Externă1, sunt transferați cu postul 
pe care îl ocupă. Acest lucru este valabil, 
mutatis mutandis, pentru agenții 
contractuali și locali repartizați la o astfel 
de entitate organizațională. Personalul vizat 
de acest transfer va fi informat în 
prealabil. 

 1 OJ L 201, 3.8.2010, p. 30. 

 

Amendamentul 6 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Funcționarii de la Consiliu sau de la 
Comisiei care au preluat funcții în cadrul 
SEAE ar trebui să poată candida pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul 
instituției de origine în condiții de egalitate 
cu candidații interni ai instituțiilor 
respective. 

(6) Funcționarii de la alte instituții decât 
SEAE care au preluat funcții în cadrul 
SEAE ar trebui să poată candida pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul 
instituției de origine în condiții de egalitate 
cu candidații interni ai instituției 
respective. 

 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a lua în considerare, în mod 
flexibil, situațiile specifice (de exemplu, 
necesitatea de a ocupa un post în condiții 
de urgență sau transferurile viitoare ale 
sarcinilor de suport de la Consiliu sau 
Comisie la SEAE), în situații excepționale 
ar trebui să se poată efectua un transfer al 
funcționarilor în interesul serviciului, 
respectiv fără publicarea în prealabil a unui 
anunț pentru postul vacant, de la Consiliu 
sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să 
se poată realiza transferul funcționarilor 
în interesul serviciului de la SEAE la 
Consiliu sau Comisie. 

(7) Până la 30 iunie 2013, pentru a lua în 
considerare, în mod flexibil, situațiile 
specifice (de exemplu, necesitatea unor 
viitoare transferuri de sarcini de asistență 
tehnică de la Secretariatul General al 
Consiliului sau de la Comisie la SEAE), în 
situații excepționale și justificate în mod 
adecvat, ar trebui să se poată efectua un 
transfer al funcționarilor, împreună cu 
posturile aferente, în interesul serviciului, 
respectiv fără publicarea în prealabil a unui 
anunț pentru un post vacant, de la Consiliu 
sau Comisie la SEAE. 

 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 7a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Până la 30 iunie 2014, în ceea ce-i 
privește pe funcționarii de la Secretariatul 
General al Consiliului sau de la Comisie 
care au fost transferați la SEAE în 
perioada de înființare, ar trebui ca 
funcționarii SEAE în cauză să poată fi 
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transferați în interesul serviciului, fără 
posturile pe care le ocupă, de la SEAE la 
Consiliu sau Comisie. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este necesar să se asigure faptul că 
personalul din serviciile diplomatice 
naționale, candidații de la Consiliu și 
Comisie, precum și candidații interni își 
pot depune candidatura pentru posturile din 
cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 
1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui 
să se aplice și funcționarilor de la alte 
instituții. Cu toate acestea, pentru a 
garanta reprezentarea adecvată a 
personalului din serviciile diplomatice 
naționale în cadrul Serviciului european 
pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei ar trebui să 
poată decide că pentru posturile din grupa 
de funcții AD, până la 30 iunie 2013, se 
poate acorda prioritate candidaților din 
cadrul serviciilor diplomatice naționale 
ale statelor membre în cazul unor 
calificări în esență egale. 

(8) Pentru a pune în aplicare articolul 27 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, care identifică trei posibilități 
în ceea ce privește proveniența 
personalului SEAE, ar trebui să se 
prevadă faptul că, până la 30 iunie 2013, 
SEAE va recruta exclusiv funcționari 
care provin de la Secretariatul General al 
Consiliului și de la Comisie, precum și 
personal de la serviciile diplomatice ale 
statelor membre. În această perioadă, este 
necesar să se asigure faptul că personalul 
din serviciile diplomatice naționale, 
candidații de la Secretariatul General al 
Consiliului și de la Comisie, precum și 
candidații interni, își pot depune 
candidatura pentru posturile din cadrul 
SEAE în condiții de egalitate. În aceeași 
perioadă, în cazuri excepționale și după 
ce au fost epuizate posibilitățile de 
recrutare din cele trei surse exclusive, ar 
trebui să fie posibilă recrutarea, din afara 
respectivelor surse, de personal de 
asistență tehnică la nivel de AD, necesar 
pentru buna funcționare a SEAE, cum 
este cazul specialiștilor în gestionarea 
crizelor, securitate și tehnologia 
informației. De la 1 iulie 2013, accesul la 
posturile din cadrul SEAE ar trebui să le 
fie permis și funcționarilor de la alte 
instituții. 

 

Amendamentul 10 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 8a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În plus, pentru a contribui la 
atingerea obiectivului ca personalul de la 
serviciile diplomatice naționale să 
reprezinte cel puțin o treime din numărul 
total de posturi de AD din cadrul 
personalului SEAE, este necesar să se 
prevadă o derogare temporară de la 
articolul 98 alineatul (1) din Statutul 
funcționarilor, aplicabilă până la 30 iunie 
2013, care să permită Înaltului 
Reprezentant să acorde prioritate la 
ocuparea anumitor posturi din cadrul 
SEAE care se încadrează la grupa de 
funcții AD candidaților care provin de la 
serviciile diplomatice naționale, în cazul 
în care aceștia posedă calificări 
echivalente. 

 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 8b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Pentru a se asigura un echilibru 
adecvat între diferitele componente ale 
personalului SEAE și în conformitate cu 
Decizia nr. 2010/427/EU a Consiliului, 
atunci când SEAE va funcționa la deplina 
sa capacitate, membrii personalului care 
provin de la serviciile diplomatice ale 
statelor membre și sunt numiți în calitate 
de agenți temporari ar trebui să reprezinte 
cel puțin o treime din numărul total de 
posturi de AD din cadrul personalului 
SEAE, iar funcționarii Uniunii ar trebui 
să reprezinte cel puțin 60% din numărul 
total de posturi de AD din cadrul 
personalului SEAE. Acest procent trebuie 
să includă membrii personalului care 
provin de la serviciile diplomatice ale 
statelor membre și care au devenit 
funcționari permanenți ai Uniunii, în 
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conformitate cu dispozițiile Statutului 
funcționarilor. 

 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Candidații selectați din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale care sunt 
detașați de statele membre ar trebui 
încadrați ca agenți temporari, pentru a 
beneficia astfel de condiții egale cu 
funcționarii. Dispozițiile de punere în 
aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar 
trebui să garanteze perspective de carieră 
pentru agenții temporari echivalente cu 
cele pentru funcționari. 

(9) Candidații selectați care sunt detașați de 
serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre ar trebui încadrați ca 
agenți temporari, pentru a beneficia astfel 
de condiții egale cu funcționarii. Aceștia ar 
trebui recrutați pe baza unei proceduri 
obiective și transparente, iar dispozițiile 
de punere în aplicare care vor fi adoptate 
de SEAE ar trebui să garanteze perspective 
echivalente de carieră în cadrul SEAE 
pentru agenții temporari și funcționari. 

 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 9a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În conformitate cu articolul 27 din 
Statutul funcționarilor, cu articolul 12 
alineatul (1) primul paragraf și articolul 
82 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, 
recrutarea sau încadrarea în muncă ar 
trebui să urmărească ca SEAE să-i fie 
asigurate serviciile unor funcționari și 
agenți temporari înzestrați cu abilități, 
eficiență și integritate de cel mai înalt 
nivel, recrutați pe o bază geografică cât 
mai largă posibil dintre cetățenii statelor 
membre. Această obligație se aplică 
SEAE ca întreg și diferitelor componente 
ale personalului său, inclusiv agenților 
temporari menționați la articolul 2 litera 
(e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. 
În plus, personalul SEAE trebuie să fie 
format dintr-un număr corespunzător și 
semnificativ de resortisanți ai tuturor 
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statele membre. 

 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 9b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Înaltul Reprezentant va adopta 
măsurile adecvate, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 1d alineatele 
(2)-(3) din Statutul funcționarilor, pentru 
a promova egalitatea de șanse în favoarea 
genului care beneficiază de o reprezentare 
inferioară în anumite grupuri de funcții, 
în special în grupul de funcții AD. 

 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(10) Pentru a evita restricțiile inutile 
referitor la angajarea în cadrul SEAE a 
personalului din serviciile diplomatice 
naționale, ar trebui adoptate norme 
specifice cu privire la durata contractelor, 
însoțite de o garanție privind reîncadrarea 
la sfârșitul perioadei de serviciu, în 
conformitate cu dispozițiile pertinente. 
Pentru această categorie specială de 
personal temporar, normele cu privire la 
detașare și vârsta maximă de pensionare ar 
trebui aliniate la cele aplicabile 
funcționarilor. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Aceste norme speciale ar trebui să (11) Aceste norme speciale ar trebui să 
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poată fi aplicate, la cererea persoanelor 
vizate, și agenților temporari din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
care au fost angajați de serviciile relevante 
ale Secretariatului General al Consiliului 
sau ale Comisiei anterior creării SEAE, 
însă ulterior intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona. 

poată fi aplicate, cu acordul Înaltului 
Reprezentant și al serviciului diplomatic 
național în cauză, și agenților temporari 
din serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre care au fost angajați de 
serviciile relevante ale Secretariatului 
General al Consiliului sau ale Comisiei sau 
al căror contract a fost modificat anterior 
creării SEAE, însă ulterior intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 11a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) În cazuri definite în mod specific, 
SEAE poate recurge la un număr limitat 
de experți naționali detașați (END) 
specializați, însărcinați să îndeplinească 
sarcini specifice, în special legate de 
gestionarea crizelor sau de funcții 
militare, care ar trebui să-și desfășoare 
activitatea sub autoritatea Înaltului 
Reprezentant. Acest personal detașat nu 
ar trebui inclus în proporția de o treime 
din numărul total de posturi de AD din 
cadrul personalului SEAE pe care ar 
trebui să o reprezinte personalul din 
statele membre în momentul în care 
SEAE își va atinge capacitatea deplină. 

 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În vederea reducerii sarcinii 
administrative a SEAE, comisia 
disciplinară instituită de Comisie ar trebui 
să îndeplinească și rolul de comisie 
disciplinară a SEAE, cu excepția cazului 
în care Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 

(12) În vederea reducerii sarcinii 
administrative a SEAE, comisia 
disciplinară instituită de Comisie ar trebui 
să îndeplinească și rolul de comisie 
disciplinară a SEAE, până când Înaltul 
Reprezentant decide să instituie o comisie 
disciplinară a SEAE. Această decizie ar 
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securitate și vicepreședinte al Comisiei 
decide să instituie o comisie disciplinară a 
SEAE. 

trebui luată până la data de 31 decembrie 
2011 cel târziu. 

 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(13) Până la înființarea unui comitet 
pentru personal în cadrul SEAE în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (a) prima liniuță din Statutul 
funcționarilor, care ar trebui să aibă loc 
până la data de 31 decembrie 2011 cel 
târziu, ar trebui incluse dispoziții în baza 
cărora comitetul pentru personal al 
Comisiei reprezintă de asemenea 
personalul SEAE, care beneficiază de 
dreptul de a vota și de a candida în 
alegerile pentru comitetul pentru personal 
menționat anterior. 

 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Prezentul regulament ar trebui să intre 
în vigoare cât mai repede posibil, dat fiind 
că modificările propuse la Statutul 
funcționarilor și la Regimul aplicabil 
celorlalți agenți reprezintă o condiție 
necesară pentru funcționarea 
corespunzătoare a SEAE, 

(19) Prezentul regulament ar trebui să intre 
în vigoare cât mai repede posibil, dat fiind 
că modificările aduse Statutului 
funcționarilor și Regimului aplicabil 
celorlalți agenți reprezintă o condiție 
necesară pentru funcționarea 
corespunzătoare a SEAE, 

 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 6 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Articolul 1b – litera a  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

'(a) Serviciul european pentru acțiune 
externă sub autoritatea Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei (denumit în 
continuare «SEAE»),”; 

'(a) Serviciul European de Acțiune Externă 
(denumit în continuare «SEAE»),”; 

 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Competențele încredințate de Statutul 
funcționarilor autorității împuternicite să 
facă numiri se exercită de către Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei în ceea ce 
privește personalul SEAE. Acesta poate 
stabili persoana din cadrul SEAE care 
exercită aceste competențe. Se aplică 
dispozițiile articolului 2 alineatul (2). 

(1) Competențele încredințate de Statutul 
funcționarilor autorității împuternicite să 
facă numiri se exercită de către Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (denumit în 
continuare Înaltul Reprezentant) în ceea 
ce privește personalul SEAE. Acesta sau 
aceasta pot stabili persoana din cadrul 
SEAE care exercită aceste competențe. Se 
aplică dispozițiile articolului 2 alineatul 
(2). 

 

Amendamentul 23 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
șefii de delegație, competențele cu privire 
la numiri sunt exercitate în baza unei liste 
de candidați asupra căreia Comisia a 
convenit în cadrul competențelor conferite 
acesteia prin tratate. Această dispoziție se 
aplică mutatis mutandis transferurilor în 

(2) În ceea ce privește șefii de delegație, 
competențele cu privire la numiri sunt 
exercitate prin aplicarea unei proceduri 
riguroase de selecție pe bază de merit și 
având în vedere reprezentarea echilibrată 
a bărbaților și a femeilor și echilibrul 
geografic, pe baza unei liste de candidați 
asupra căreia Comisia a convenit în cadrul 
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interesul serviciului. competențelor conferite acesteia prin 
tratate. Această dispoziție se aplică, mutatis 
mutandis, transferurilor în interesul 
serviciului pe un post de șef de delegație, 
efectuate în împrejurări excepționale și pe 
o durată determinată. 

 ____________________ 

Declarația Comisiei: „Comisia va prezenta 
Înaltului Reprezentant o justificare 
corespunzătoare a eventualelor avize negative pe 
care le-ar putea exprima cu privire la o persoană 
de pe lista de candidați”. 

 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 3 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ceea ce privește funcționarii SEAE 
care trebuie să efectueze sarcini pentru 
Comisie ca parte a activității lor, 
autoritatea împuternicită să facă numiri 
inițiază anchetele administrative și 
procedurile disciplinare menționate la 
articolul 22 și 86, precum și în anexa IX în 
cazul în care Comisia solicită aceasta. 

(3) În ceea ce-i privește pe șefii de 
delegație, în cazurile în care trebuie să 
efectueze sarcini pentru Comisie ca parte a 
activității lor, autoritatea împuternicită să 
facă numiri inițiază anchetele 
administrative și procedurile disciplinare 
menționate la articolul 22 și 86, precum și 
în anexa IX în cazul în care Comisia 
solicită aceasta. 

 

Amendamentul 25 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 96 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere articolului 11, un 
funcționar al Comisiei care lucrează într-o 
delegație a Uniunii primește instrucțiuni de 
la șeful delegației, în special cu privire la 
chestiuni organizaționale și 
administrative, și, în conformitate cu 
actele juridice adoptate în temeiul 

Fără a aduce atingere articolului 11, un 
funcționar al Comisiei care lucrează într-o 
delegație a Uniunii primește instrucțiuni de 
la șeful delegației, în conformitate cu rolul 
acestuia, prevăzut la articolul 5 din 
Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 
iulie 2010 privind organizarea și 
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articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, cu 
privire la execuția bugetului Uniunii. 

funcționarea Serviciului European de 
Acțiune Externă1. 

Un funcționar SEAE care trebuie să 
îndeplinească sarcini pentru Comisie ca 
parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni 
din partea Comisiei cu privire la acele 
sarcini. 

Un funcționar SEAE care trebuie să 
îndeplinească sarcini pentru Comisie ca 
parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni 
din partea Comisiei cu privire la acele 
sarcini, în conformitate cu articolul 221 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Modalitățile de punere în aplicare a 
prezentului articol sunt convenite de 
Comisie și de SEAE. 

Modalitățile de punere în aplicare a 
prezentului articol sunt convenite de 
Comisie și de SEAE. 

 1 JO L 201, 3.8.2010, p. 30. 

 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 97 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În temeiul condițiilor prezentate la 
articolul 7 alineatul (1) și fără a aduce 
atingere articolelor 4 și 29, autoritățile 
împuternicite să facă numiri ale instituțiilor 
vizate, în cazuri excepționale și acționând 
de comun acord și numai în interesul 
serviciului, după audierea funcționarului în 
cauză, pot să transfere respectivul 
funcționar de la Consiliu sau Comisie la 
SEAE fără a notifica personalul cu privire 
la postul vacant. Un funcționar al SEAE 
poate fi transferat la Consiliu sau Comisie 
în aceleași condiții. 

Până la 30 iunie 2014, în ceea ce-i 
privește pe funcționarii transferați la 
SEAE în temeiul Deciziei Consiliului 
adoptate în conformitate cu articolul 2010 
alineatul (427) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, prin derogare de la 
articolele 4 și 29 din prezentul Statut al 
funcționarilor și în temeiul condițiilor 
prezentate la articolul 7 alineatul (1), 
autoritățile împuternicite să facă numiri ale 
instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și 
acționând de comun acord și numai în 
interesul serviciului, după audierea 
funcționarului în cauză, pot să transfere 
respectivul funcționar al SEAE de la 
SEAE pe un post vacant de același grad 
din cadrul Secretariatului General al 
Consiliului sau din cadrul Comisiei, fără a 
notifica personalul cu privire la postul 
vacant 

 

Amendamentul 27 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și 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 funcționarilor 
de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale 
personalului temporar care face obiectul 
articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți și ale personalului din 
serviciile diplomatice naționale ale statelor 
membre fără a acorda prioritate vreuneia 
dintre aceste categorii. 

(1) În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a), atunci când se are în vedere 
ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, 
autoritatea împuternicită să facă numiri ia 
în considerare candidaturile funcționarilor 
de la Secretariatul General al Consiliului, 
Comisie și SEAE, ale personalului 
temporar care face obiectul articolului 2 
litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți și ale personalului din serviciile 
diplomatice naționale ale statelor membre 
fără a acorda prioritate vreuneia dintre 
aceste categorii. În ceea ce privește 
recrutarea de personal din afara 
instituției, până la 30 iunie 2013, prin 
derogare de la articolul 29, SEAE 
recrutează doar funcționari de la 
Secretariatul General al Consiliului și de 
la Comisie, precum și personal din cadrul 
serviciilor diplomatice ale statelor 
membre. Cu toate acestea, în cazuri 
excepționale și după ce au fost epuizate 
posibilitățile de recrutare în conformitate 
cu dispozițiile de mai sus, ar trebui să se 
permită autorității împuternicite să facă 
numiri să decidă recrutarea, din afara 
surselor enumerate în prima frază, de 
personal de asistență tehnică la nivel de 
AD, necesar bunei funcționări a SEAE, 
cum este cazul specialiștilor în 
gestionarea crizelor, securitate și 
tehnologia informației. 

 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Începând cu data de 1 iulie 2013 
autoritatea împuternicită să facă numiri 
examinează, de asemenea, candidaturile 
funcționarilor de la alte instituții decât cele 
menționate la primul paragraf, fără a 
acorda prioritate niciuneia dintre aceste 
categorii. 

 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, autoritatea împuternicită să facă numiri 
ia în considerare, atunci când se are în 
vedere ocuparea unui post vacant în cadrul 
Consiliului sau Comisiei, candidaturile 
candidaților interni și ale funcționarilor 
SEAE care au fost funcționari ai instituției 
respective până în momentul în care au 
devenit funcționari ai SEAE fără a acorda 
prioritate vreuneia dintre aceste categorii. 

(2) În sensul articolului 29 alineatul (1) 
litera (a) și fără a aduce atingere articolului 
97, autoritatea împuternicită să facă numiri 
din cadrul altor instituții decât SEAE ia în 
considerare, atunci când se are în vedere 
ocuparea unui post vacant, candidaturile 
candidaților interni și ale funcționarilor 
SEAE care au fost funcționari ai instituției 
respective până în momentul în care au 
devenit funcționari ai SEAE fără a acorda 
prioritate vreuneia dintre aceste categorii. 

 

Amendamentul 30 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cu excepția cazului în care Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei decide să 
instituie o comisie disciplinară pentru 

(1) Până când Înaltul Reprezentant decide 
să instituie o comisie disciplinară pentru 
SEAE, comisia disciplinară a Comisiei 
îndeplinește și rolul de comisie disciplinară 
a SEAE. Decizia Înaltului Reprezentat 
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SEAE, comisia disciplinară a Comisiei 
îndeplinește și rolul de comisie disciplinară 
a SEAE. 

trebuie să fie adoptată până la data de 31 
decembrie 2011, cel târziu. 

 

Amendamentul 31 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 9 

Statutul funcționarilor Comunităților Europene 
Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prin derogare de la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) prima liniuță, 
comitetul pentru personal al Comisiei 
reprezintă, de asemenea, funcționarii și 
ceilalți agenți ai SEAE.” 

(2) Până la înființarea unui comitet 
pentru personal în cadrul SEAE în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (a) prima liniuță, care are loc până 
la data de 31 decembrie 2011, cel târziu, 
prin derogare de la dispozițiile de la 
această liniuță, comitetul pentru personal 
al Comisiei reprezintă, de asemenea, 
funcționarii și ceilalți agenți ai SEAE. 

 

Amendamentul 32 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 2 – punctul 10 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților 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 condițiile prelungirii detașării 
de la serviciul diplomatic național pe 
perioada reînnoirii contractului. 

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a 
acestora este de patru ani. Contractele pot 
fi reînnoite pentru o perioadă de maximum 
patru ani. În total, perioada de angajare 
nu poate depăși opt ani. Cu toate acestea, 
în circumstanțe excepționale și în 
interesul serviciului, la sfârșitul perioadei 
de opt ani, contractul poate fi prelungit cu 
o perioadă de maximum doi ani. Fiecare 
stat membru acordă funcționarilor săi 
care au devenit agenți temporari în cadrul 
SEAE o garanție a reîncadrării imediate 
la sfârșitul perioadei de serviciu în cadrul 
SEAE, în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile ale propriei legislații naționale. 
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Amendamentul 33 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 2 – punctul 10 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene 
Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre sprijină Uniunea în 
executarea oricăror măsuri luate în 
temeiul articolului 22 din Statutul 
funcționarilor în consecința răspunderii 
ce le incumbă agenților temporari ai 
SEAE menționați la articolul 2 litera (e) 
din prezentul Regim aplicabil celorlalți 
agenți. 

 

Amendamentul 34 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 2 – punctul 10 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene 
Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 40 din Statutul 
funcționarilor se aplică prin analogie. 
Durata concediului pentru interese 
personale nu poate depăși durata 
contractului. Articolul 17 din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți nu se aplică. 

eliminat 

 

Amendamentul 35 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 2 – punctul 13 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene 
Articolul 121 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește asigurările sociale, 
instituția răspunde de contribuția care 
revine angajatorului la asigurările sociale 

În ceea ce privește asigurările sociale, 
instituția răspunde de contribuția care 
revine angajatorului la asigurările sociale 
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conform reglementărilor existente în locul 
în care angajatul urmează să își desfășoare 
activitatea, cu excepția cazului în care 
acordul privind sediul conține dispoziții 
contrare. Instituția poate institui un sistem 
de asigurări sociale autonom sau 
complementar pentru țările în care 
acoperirea sistemului local nu există sau 
este insuficientă.” 

conform reglementărilor existente în locul 
în care angajatul urmează să își desfășoare 
activitatea, cu excepția cazului în care 
acordul privind sediul conține dispoziții 
contrare. Instituția instituie un sistem de 
asigurări sociale autonom sau 
complementar pentru țările în care 
acoperirea sistemului local nu există sau 
este insuficientă. 

 

Amendamentul 36 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că funcționarii și agenții 
temporari care ocupă un post în cadrul unei 
entități organizaționale care este transferată 
de la Secretariatul General al Consiliului 
sau de la Comisie la Serviciul european 
pentru acțiune externă în temeiul deciziei 
Consiliului adoptată în conformitate cu 

articolul 27 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană sunt 
transferați la SEAE de la instituțiile 
relevante la data stabilită în decizia 
respectivă. Acest lucru este valabil și 
pentru agenții contractuali și locali 
repartizați la o astfel de entitate 
organizațională, în cazul cărora condițiile 
contractului rămân neschimbate. 

1. Se consideră că funcționarii și agenții 
temporari care ocupă un post în cadrul unei 
entități organizaționale care este transferată 
de la Secretariatul General al Consiliului 
sau de la Comisie la Serviciul european 
pentru acțiune externă în temeiul deciziei 
nr. 2010/427/UE a Consiliului sunt 
transferați la SEAE de la instituțiile 
relevante la data stabilită în decizia 
respectivă. Acest lucru este valabil mutatis 
mutandis pentru agenții contractuali și 
locali repartizați la o astfel de entitate 
organizațională, în cazul cărora condițiile 
contractului rămân neschimbate. 
Autoritatea împuternicită să facă numiri 
din cadrul Consiliului sau al Comisiei, 
după caz, informează în prealabil 
personalul vizat de acest transfer. 

În cazul în care o parte a unei entități 
organizaționale este transferată, iar 
funcționarii și ceilalți agenți repartizați în 
acea parte a entității nu pot fi identificați 
în mod automat, Consiliul sau Comisia, 
după caz, adoptă o decizie cu privire la 
transferul personalului în acord cu 
Înaltul Reprezentant și după audierea 
funcționarilor și a celorlalți agenți 
potențial vizați. 

 

 

Amendamentul 37 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La cererea persoanelor vizate, 
contractele agenților temporari care provin 
din serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre care au fost angajați după 
30 noiembrie 2009 și care ocupă un post în 
cadrul unei entități organizaționale care 
este transferată de la Secretariatul General 
al Consiliului sau de la Comisie la SEAE 
în temeiul deciziei Consiliului adoptată în 

conformitate cu articolul 27 alineatul (3) 

din Tratatul privind Uniunea Europeană 
sunt transformate, fără organizarea unei noi 
proceduri de selecție, în contracte în 
temeiul articolului 2 litera (e) din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți. În rest, condițiile 
contractului rămân neschimbate. Cererea 
trebuie depusă în termen de un an de la 
data transferului, stabilită în decizia 
Consiliului adoptată în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. 

(2) Cu acordul Înaltului Reprezentant și 
al serviciului diplomatic național vizat, 
contractele agenților temporari care provin 
din serviciile diplomatice naționale ale 
statelor membre care au fost angajați sau al 
căror contract a fost modificat după 30 
noiembrie 2009 și care ocupă un post în 
cadrul unei entități organizaționale care 
este transferată de la Secretariatul General 
al Consiliului sau de la Comisie la SEAE 
în temeiul deciziei nr. 2010/427/UE a 

Consiliului sunt transformate, fără 
organizarea unei noi proceduri de selecție, 
în contracte în temeiul articolului 2 litera 
(e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. 
În rest, condițiile contractului rămân 
neschimbate.  

 

Amendamentul 38 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Până la 30 iunie 2013 și prin 
derogare de la articolul 7 din Statutul 
funcționarilor, funcționarii și alți agenți 
din cadrul Secretariatului General al 
Consiliului sau din cadrul Comisiei care 
exercită atribuții de asistență tehnică 
pentru SEAE, după ce au fost audiați, pot 
fi transferați la SEAE cu acordul comun 
al instituțiilor vizate și cu deplina 
respectare a prerogativelor autorității 
bugetare. Acest transfer intră în vigoare 
la data stabilită în decizia bugetară 
aplicabilă care prevede posturile și 
creditele corespunzătoare în cadrul 
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SEAE. 

 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3 – alineatul 2b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) În conformitate cu articolul 27 din 
Statutul funcționarilor și cu articolul 12 
alineatul (1) primul paragraf și articolul 
82 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, 
recrutarea sau încadrarea în muncă 
urmăresc ca SEAE să-i fie asigurate 
serviciile unor funcționari și agenți 
temporari înzestrați cu abilități, eficiență 
și integritate de cel mai înalt nivel, 
recrutați pe o bază geografică cât mai 
largă posibil dintre cetățenii statelor 
membre ale Uniunii. Această cerință se 
aplică SEAE ca întreg și diferitelor 
componente ale personalului său, inclusiv 
agenților temporari menționați la 
articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil 
celorlalți agenți. În plus, personalul SEAS 
va fi format dintr-un număr semnificativ 
de resortisanți din toate statele membre1. 

 ____________________ 

1 Declarația Înaltului Reprezentant 
referitoare la echilibrul geografic în 
cadrul SEAE: 

„Înaltul Reprezentant acordă maximă 
importanță recrutării pe o bază geografică 
cât mai amplă posibil intre cetățenii 
statelor membre ale Uniunii, precum și 
necesității de a reflecta o prezență 
adecvată și semnificativă a cetățenilor 
tuturor statelor membre în cadrul 
serviciului. 

SEAE ar trebui să profite de diversitatea 
și bogăția reprezentată de experiența și 
competențele acumulate în cadrul 
diverselor servicii diplomatice ale Uniunii. 

Înaltul Reprezentant va face uz de toate 
posibilitățile oferite în aplicarea 
procedurii SEAE de numire pentru a 
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atinge aceste obiective. În raportul său 
anual privind ocuparea posturilor din 
cadrul SEAE, un capitol întreg va fi 
consacrat acestei tematici.” 

 

Amendamentul 40 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3 – alineatul 2c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) În conformitate cu articolul 1d 
alineatele (2) și (3) din Statutul 
funcționarilor, Înaltul Reprezentant 
adoptă măsurile adecvate pentru a 
promova egalitatea de șanse în favoarea 
genului care beneficiază de o reprezentare 
inferioară în anumite grupuri de funcții, 
în special în grupul de funcții AD1. 

 ____________________ 

1 Declarația Înaltului Reprezentant 
referitoare la echilibrul de gen în cadrul 
SEAE: 

„Înaltul Reprezentant acordă maximă 
importanță promovării echilibrului de gen 
la nivelul personalului SEAE. 

Un element de o importanță determinantă 
pentru promovarea echilibrului de gen îl 
constituie încurajarea candidaturilor 
depuse de femei pentru posturi în cadrul 
SEAE și eliminarea obstacolelor în 
această privință. Pornind de la experiența 
dobândită cu ocazia procedurii de numire 
pentru rotația șefilor de delegație din 
2010, SEAE va examina modalități prin 
care caracteristicile adesea non-lineare 
ale candidaturilor feminine să poată fi 
examinate mai bine în cadrul viitoarelor 
proceduri de numire, iar eventualele 
obstacole să fie eliminate. Înaltul 
Reprezentant va identifica, de asemenea, 
cele mai bune practici în vigoare în 
serviciile diplomatice naționale și le va 
aplica, în măsura posibilităților, în cadrul 
SEAE. 

Înaltul Reprezentant va face uz pe deplin 
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de toate posibilitățile oferite de articolul 
1d alineatele (2) și (3) din Statutul 
funcționarilor în promovarea ocupării 
profesionale a femeilor în cadrul 
serviciului. 

În raportul său anual privind ocuparea 
posturilor din cadrul SEAE, un capitol 
întreg va fi consacrat tematicii 
echilibrului de gen.” 

 

Amendamentul 41 

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 
naționale în cadrul Serviciului european 
pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și 
vicepreședinte al Comisiei poate decide că, 
prin derogare de la articolul 98 alineatul 
(1) din Statutul funcționarilor, până la 30 
iunie 2013 se poate acorda prioritate pentru 
anumite posturi ale SEAE din grupa de 
funcții AD candidaților din cadrul 
serviciilor diplomatice naționale ale 
statelor membre în cazul unor calificări în 
esență egale. 

(3) Pentru a garanta reprezentarea adecvată 
a personalului din serviciile diplomatice 
naționale în cadrul Serviciului european 
pentru acțiune externă, Înaltul 
Reprezentant decide că, prin derogare de la 
articolul 29 și articolul 98 alineatul (1) 
primul paragraf din Statutul 
funcționarilor, până la 30 iunie 2013 se 
poate acorda prioritate pentru anumite 
posturi ale SEAE din grupa de funcții AD 
candidaților din cadrul serviciilor 
diplomatice naționale ale statelor membre 
în cazul unor calificări echivalente. 

 

Amendamentul 42 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

Până la jumătatea anului 2013, Înaltul 
Reprezentant prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament, axat în special pe 
echilibrul de gen și pe cel geografic la 
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nivelul personalului din cadrul SEAE. 

 

 


