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Alteração 6
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (designado 
seguidamente «Regulamento Financeiro»), 
estabelece os princípios orçamentais e as 
regras financeiras que devem ser 
respeitados em todos os actos legislativos. 
É necessário alterar determinadas 
disposições do Regulamento Financeiro, a 
fim de ter em conta as alterações 
introduzidas pelo Tratado de Lisboa.

(1) O Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (designado 
seguidamente «Regulamento Financeiro»), 
estabelece os princípios orçamentais e as 
regras financeiras que devem ser 
respeitados em todos os actos legislativos. 
É necessário alterar determinadas 
disposições do Regulamento Financeiro, a 
fim de ter em conta as alterações 
introduzidas pelo Tratado de Lisboa, assim 
como a criação do Serviço Europeu de 
Acção Externa.

Or. en

Alteração 7
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado de Lisboa institui o Serviço 
Europeu de Acção Externa (designado 
seguidamente «SEAE»). De acordo com as 
conclusões do Conselho Europeu de 29 e 
30 de Outubro de 2009, o SEAE consiste 
num serviço de natureza sui generis e deve 
ser equiparado a uma instituição para 
efeitos do Regulamento Financeiro.

(2) O Tratado de Lisboa institui o Serviço 
Europeu de Acção Externa (designado 
seguidamente «SEAE»). De acordo com a 
Decisão 2010/.../UE do Conselho,  que 
estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu de 
Acção Externa, o SEAE consiste num 
serviço de natureza sui generis e será 
equiparado a uma instituição para efeitos 
do Regulamento Financeiro.
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Or. en

Alteração 8
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Dado que o SEAE deve ser equiparado 
a uma instituição para efeitos do 
Regulamento Financeiro, o Parlamento 
Europeu deve dar quitação ao SEAE 
relativamente à execução das dotações 
aprovadas da sua secção do orçamento. O 
Parlamento Europeu deve igualmente 
continuar a dar quitação à Comissão 
relativamente à execução da sua secção do 
orçamento, incluindo as dotações 
operacionais executadas pelos chefes de 
delegação que são gestores orçamentais 
subdelegados da Comissão.

(3) Dado que o SEAE deve ser equiparado 
a uma instituição para efeitos do 
Regulamento Financeiro, o Parlamento 
Europeu deve dar quitação ao SEAE 
relativamente à execução das dotações 
aprovadas da sua secção do orçamento. 
Neste contexto, o SEAE respeitará 
plenamente os procedimentos 
estabelecidos no artigo 319.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos artigos 145.º a 147.º do 
Regulamento Financeiro. O Parlamento 
Europeu deve igualmente continuar a dar 
quitação à Comissão relativamente à 
execução da sua secção do orçamento, 
incluindo as dotações operacionais 
executadas pelos chefes de delegação que 
são gestores orçamentais subdelegados da 
Comissão. Tendo em conta a 
complexidade desta estrutura, é 
necessário aplicar disposições de nível 
elevado em matéria de traçabilidade e de 
responsabilização orçamental e 
financeira.

Or. en
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Alteração 9
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Tratado de Lisboa prevê que as 
delegações da Comissão passem a fazer 
parte do SEAE a título de delegações da 
União. A fim de assegurar a eficiência da 
sua gestão, todas as despesas 
administrativas e de apoio das delegações 
da União que financiam custos comuns 
devem ser executadas por um único serviço 
de apoio. Para o efeito, o Regulamento 
Financeiro deve prever a eventual adopção 
de regras pormenorizadas, a acordar com a 
Comissão, com vista a facilitar a execução 
das dotações operacionais das delegações 
da União inscritas nas secções do SEAE e 
do Conselho do orçamento.

(4) O Tratado de Lisboa prevê que as 
delegações da Comissão passem a fazer 
parte do SEAE a título de delegações da 
União. A fim de assegurar a eficiência da 
sua gestão, todas as despesas 
administrativas e de apoio das delegações 
da União que financiam custos comuns 
devem ser executadas por um único serviço 
de apoio. Para o efeito, o Regulamento 
Financeiro deve prever a eventual adopção 
de regras pormenorizadas, a acordar com a 
Comissão, com vista a facilitar a execução 
das dotações operacionais das delegações 
da União inscritas na secção do orçamento 
relativa ao SEAE .

Or. en

Alteração 10
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A expressão "Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança" deverá, para 
efeitos de aplicação do presente 
regulamento, ser interpretada em 
articulação com as diferentes funções do 
Alto Representante estabelecidas no 
artigo 18.° do Tratado da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 11
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«No entanto, podem ser acordadas com a 
Comissão regras pormenorizadas a fim de 
facilitar a execução das dotações 
operacionais das delegações da União 
inscritas nas secções do SEAE e do 
Conselho do orçamento.»

«No entanto, podem ser acordadas com a 
Comissão regras pormenorizadas a fim de 
facilitar a execução das dotações 
operacionais das delegações da União 
inscritas na secção do orçamento relativa 
ao SEAE.»

Or. en

Alteração 12
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto  9 – n.° 1 - parágrafo 3 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 60-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que surgir uma situação ou conflito 
a que se refere o segundo parágrafo, os 
chefes das delegações da União informarão 
de imediato o serviço responsável da 
Comissão e o Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança.

Sempre que surgir uma situação ou conflito 
a que se refere o segundo parágrafo, os 
chefes das delegações da União informarão 
de imediato os Directores-Gerais 
competentes da Comissão e o SEAE. Este 
último tomará as medidas adequadas para 
resolver a situação.

Or. en
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Alteração 13
Elmar Brok

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – parágrafo 4-A (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 60 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão garantirá que a 
subdelegação de competências não 
constitua um obstáculo ao processo de 
quitação no Parlamento Europeu, perante 
o qual a  Comissão assume plena 
responsabilidade pela execução do 
orçamento do SEAE.

Or. en


