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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Após o primeiro parágrafo do artigo 
31.º, é inserido o seguinte parágrafo:
" O Serviço Europeu de Acção Externa 
elaborará um mapa previsional das suas 
despesas e receitas, que transmitirá à 
Comissão antes de 1 de Julho de cada 
ano. O Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante realizará consultas, 
respectivamente, com o Comissário 
responsável pela Política de 
Desenvolvimento e com o Comissário 
responsável pela Política Europeia de 
Vizinhança, no tocante às matérias das 
respectivas áreas de competência.

Or. en

Justificação

O texto reproduz fielmente o acordo alcançado em Madrid e votado em sessão plenária.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Ao artigo 41.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo: 
"A fim de garantir a transparência 
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orçamental no domínio da acção externa 
da União, a Comissão transmitirá à 
autoridade orçamental, juntamente com o 
projecto de orçamento da UE, um 
documento de trabalho, no qual 
apresentará, de forma abrangente, todas 
as despesas relacionadas com a acção 
externa da União Europeia."

Or. en

Justificação

 O texto reproduz fielmente o acordo alcançado em Madrid e votado em sessão plenária. 

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Ao n.º 1 do artigo 46.º, parágrafo 3, 
alínea a), são aditados os seguintes 
parágrafos:
"O quadro de pessoal da secção do 
orçamento relativa ao SEAE estabelece o 
número de lugares de cada grau em cada 
categoria, bem como o número de lugares 
permanentes e temporários, incluindo os 
agentes contratuais e locais autorizados 
dentro dos limites das dotações 
orçamentais.
O quadro de pessoal apresenta todos os 
aumentos ou reduções de lugares por 
graus e categorias na administração 
central do SEAE e no conjunto das 
delegações da União relativamente ao ano 
precedente. 
O quadro de pessoal apresenta, à margem 
do número de lugares autorizados para o 
exercício, o número de lugares 
autorizados para o ano precedente, assim 
como o número de lugares ocupados por 
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pessoal diplomático destacado dos 
Estados-Membros e pessoal destacado do 
Conselho e da Comissão. 
A autoridade orçamental é informada 
sobre o número de lugares em cada grau 
de cada categoria e em cada delegação da 
União, assim como na administração 
central do SEAE.  Esta informação é 
apresentada em anexo ao quadro de 
pessoal da secção do orçamento referente 
ao SEAE."

Or. en

Justificação

 O texto reproduz fielmente o acordo alcançado em Madrid e votado em sessão plenária. 

Alteração 4

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.»

A nível do SEAE, o Director-Geral do 
orçamento e da administração é 
responsável perante o Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante pela gestão 
administrativa e orçamental interna do 
SEAE. O Director-Geral segue as mesmas 
rubricas orçamentais e as mesmas regras 
administrativas aplicáveis à Parte da 
Secção III do orçamento da UE que se 
enquadra na Rubrica V do Quadro 
Financeiro Plurianual.

Or. en

Justificação

 O texto reproduz fielmente o acordo alcançado em Madrid e votado em sessão plenária. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002
Artigo 66 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mesmo se aplica, mutatis mutandis, às 
autoridades dos Estados-Membros 
relativamente ao pessoal dos serviços 
diplomáticos dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros de origem serão 
responsáveis por todos os montantes não 
recuperados num prazo de três meses 
após ter sido tomada a decisão de 
imputação de responsabilidades.

Or. en

Justificação

 O texto reproduz fielmente o acordo alcançado em Madrid e votado em sessão plenária. 


