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Proiectul de poziţie a Parlamentului în urma finalizării juridico-lingvistice de către serviciile 

Parlamentului şi Consiliului se citeşte după cum urmează: 

REGULAMENTUL (UE) NR. .../2012 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din ... 

de instituire, cu ocazia aderării Croației la Uniunea Europeană, a unor măsuri speciale 

și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporari ai Uniunii 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 336, 
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având în vedere propunerea Comisiei Europene, prezentată după consultarea Comitetului 

pentru Statutul funcționarilor, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Curții de Justiție1, 

având în vedere avizul Curții de Conturi2, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

întrucât: 

(1) Cu ocazia aderării Croației la Uniunea Europenă la 1 iulie 2013, ar trebui adoptate 

măsuri speciale și temporare, prin derogare de la Statutul funcționarilor Uniunii 

Europene („statutul funcţionarilor”) și de la regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al 

Consiliului4.  

(2) Având în vedere dimensiunea Croaţiei și numărul persoanelor care ar putea fi vizate, 

ar trebui ca măsurile speciale şi  temporare să rămână în vigoare o perioadă suficientă 

de timp. Termenul de 30 iunie 2018 pare cel mai potrivit în acest sens. 

(3) Având în vedere necesitatea de a proceda la recrutările preconizate cât mai rapid 

posibil după data aderării, prezentul regulament ar trebui adoptat înainte de data 

efectivă a acestei aderări, 

                                                 
1 Avizul din 12 noiembrie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2 JO C [...], [...], p. [...]. 
3  Poziția Parlamentului European din ...(nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia 

Consiliului din ... 
4
  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:  

Articolul 1 

Recrutarea funcționarilor 

(1) Fără a aduce atingere articolului 4 paragrafele al doilea şi al treilea, articolului 7 

alineatul (1), articolului 27 și articolului 29 alineatul (1) literele (a) și (b) din statutul 

funcţionarilor, se poate proceda, începând cu data efectivă de aderare a Croaţiei și 

până la 30 iunie 2018, la ocuparea posturilor vacante, prin numirea în posturi de 

funcționari a unor resortisanți croați, în limita posturilor prevăzute în acest scop și a 

deliberărilor bugetare. 

(2) Funcţionarii respectivi sunt recrutaţi începând cu data efectivă de aderare și, cu 

excepția posturilor cu funcții superioare de conducere (directori generali sau 

echivalenți ai acestora cu gradul AD 16 sau AD 15 și directori sau echivalenți ai 

acestora cu gradul AD 15 sau AD 14), în urma unor concursuri pe bază de dosare, pe 

bază de examene sau pe bază de dosare și examene organizate în conformitate cu 

anexa III la statutul funcţionarilor. 

Articolul 2 

Recrutarea agenților temporari 

(1) Articolul 1 alineatul (1) se aplică, mutatis mutandis, la angajarea de resortisanți 

croați pe posturi de agent temporar. 

(2) Agenţii temporari respectivi sunt recrutaţi începând cu data efectivă a aderării. 

Articolul 3 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
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membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 

Președintele Președintele 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


