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Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Observa que, até ao momento, o 

SEAE cumpriu o acordo interinstitucional 

no que respeita à redução do número de 

efetivos em 5 % ao longo de um período de 

cinco anos, em virtude da qual foram 

suprimidos 17 lugares em 2016, tendo a 

redução do número de efetivos ascendido a 

68 lugares até ao momento; salienta que 

deverão ser identificados mais 16 lugares 

para 2017, a fim de alcançar uma 

contribuição global de 84 lugares para o 

SEAE ao longo do período de cinco anos 

que termina em 2017; chama a atenção 

para o facto de a eficácia da ação da União 

no terreno não dever ser entravada devido à 

carga de trabalho excessiva do pessoal, em 

especial nas pequenas delegações ou 

quando uma delegação é responsável por 

mais do que um país; 

31. Observa que, até ao momento, o 

SEAE cumpriu o acordo interinstitucional 

no que respeita à redução do número de 

efetivos em 5 % ao longo de um período de 

cinco anos, em virtude da qual foram 

suprimidos 17 lugares em 2016, tendo a 

redução do número de efetivos ascendido a 

68 lugares até ao momento; salienta que 

deverão ser identificados mais 16 lugares 

para 2017, a fim de alcançar uma 

contribuição global de 84 lugares para o 

SEAE ao longo do período de cinco anos 

que termina em 2017; chama a atenção 

para o facto de a eficácia da ação da União 

no terreno não dever ser entravada devido à 

carga de trabalho excessiva do pessoal, em 

especial nas pequenas delegações ou 

quando uma delegação é responsável por 

mais do que um país; exorta as 

autoridades orçamentais a terem em 

atenção o impacto a longo prazo da 

redução de pessoal aquando do 

planeamento da futura atribuição de 

recursos financeiros para despesas de 

pessoal; 

Or. en 

 


