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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As alterações contidas no presente parecer inserem-se na via definida pela resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 8 de Julho de 2010 sobre a proposta de Decisão do 
Conselho que estabelece a organização e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção 
Externa e reiteram o quadro jurídico global definido nessa mesma decisão, a fim de garantir 
um serviço para a acção externa coerente, eficaz, independente, e de índole verdadeiramente 
europeia, definido e construído no escrupuloso respeito do método comunitário. As alterações 
contidas no presente parecer visam três importantes objectivos: (i) definir um quadro 
operacional capaz de garantir a total independência e a lealdade do pessoal do SEAE no 
cumprimento das suas actividades, em particular no que diz respeito ao pessoal proveniente 
dos serviços diplomáticos nacionais, uma vez que não devem ser objecto de dupla cobertura, 
ou seja, responder quer ao Alto Representante quer à autoridade do respectivo serviço 
diplomático nacional de origem, mas agir exclusivamente sob as instruções e a 
responsabilidade do Alto Representante, na sua qualidade de autoridade investida do poder de 
nomeação; (ii) proporcionar ao Alto Representante - que, em conformidade com o n.° 12 do 
artigo 6.° da decisão do Conselho que estabelece o SEAE, tem competência para tomar 
medidas adequadas para ministrar ao pessoal do SEAE uma formação comum adequada, 
assente, nomeadamente, nas práticas e estruturas existentes ao nível nacional e da União, no 
ano seguinte à entrada em vigor daquela decisão - um sistema altamente valioso de formação 
e de desenvolvimento profissionais que vise a criação de um verdadeiro “espírito de corpo” 
entre o pessoal do SEAE e a integração das dimensões académicas e de investigação do norte, 
este e do sul da UE; e (iii) garantir uma representação geográfica e um equilíbrio entre os 
géneros na composição do pessoal do SEAE que sejam adequados. Para este efeito, as 
alterações contidas no presente parecer reiteram os princípios de base da decisão que 
estabelece o SEAE, como, por exemplo, a necessidade fundamental de garantir ao conjunto 
do pessoal do SEAE igualdade de tratamento e perspectivas de carreira, ou a necessidade de 
proporcionar, o mais rapidamente possível, aos funcionários das instituições da UE, para além 
do Conselho e da Comissão, designadamente aos funcionários do Parlamento Europeu, a 
possibilidade de se candidatarem a vagas no SEAE. Paralelamente, estas alterações visam 
reforçar e definir melhor os aspectos mais específicos consagrados quer na resolução 
legislativa que acompanha a decisão que estabelece o SEAE quer a própria decisão. Neste 
contexto, a disposição constante do n.° 7 da referida resolução, em que se considera que “as 
medidas específicas adicionais visadas no n.º 6 do artigo 6.º da Decisão do Conselho para o 
reforço do equilíbrio geográfico e dos géneros deveriam incluir, no que diz respeito ao 
equilíbrio geográfico, medidas análogas às que estão previstas no Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 401/2004 do Conselho”, se os nacionais de um ou mais Estados-Membros 
estiverem insuficientemente representados no SEAE, foi agora fundamentada através da 
disposição explícita nos termos da qual o Alto Representante poderia recorrer ao valor de 
referência Kinnock, estabelecida por força do alargamento de 2004, e adoptar medidas 
especiais e temporárias – designadamente, por meio de concursos, internos e externos, 
reservados unicamente aos nacionais dos Estados-Membros subrepresentados –, inspiradas no 
Estatuto dos Funcionários, e destinadas a restaurar um equilíbrio geográfico adequado. No 
que diz respeito ao pessoal do SEAE, os funcionários da UE estarão sujeitos ao Estatuto dos 
Funcionários, ao passo que o pessoal proveniente dos serviços diplomáticos nacionais, os 
agentes temporários e os agentes contratuais estarão sujeitos ao regime aplicável aos outros 
agentes, o que torna necessário, sempre que for caso disso, apresentar duas vezes a mesma 



PE445.792v03-00 4/29 AD\833307PT.doc

PT

alteração: uma primeira vez para verificar que está conforme com o Estatuto dos 
Funcionários, o que a torna aplicável aos funcionários da UE, e uma segunda vez para 
verificar que está em conformidade com o regime aplicável aos outros agentes, pelo que é 
aplicável ao pessoal do SEAE proveniente dos serviços diplomáticos nacionais, aos agentes 
temporários e aos agentes contratuais.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em conformidade com o artigo 27.° do 
Tratado da União Europeia, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança é 
apoiado pelo Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE). Este Serviço 
trabalha em colaboração com os serviços 
diplomáticos dos Estados-Membros e é 
composto por funcionários provenientes 
dos serviços competentes do Secretariado-
Geral do Conselho e da Comissão e por 
pessoal destacado dos serviços 
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros.

(1) Em conformidade com o n. º 3 do 
artigo 27.° do Tratado da União Europeia, 
o Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança é apoiado pelo Serviço Europeu 
para a Acção Externa (SEAE). Este 
Serviço trabalha em colaboração com os 
serviços diplomáticos dos Estados-
Membros e é composto por funcionários 
provenientes dos serviços competentes do 
Secretariado-Geral do Conselho e da 
Comissão e por pessoal proveniente dos 
serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros.

Justificação

A terminologia utilizada no Regulamento que altera o Estatuto dos Funcionários e o regime 
aplicável deve ser coerente com a da Decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa. Em particular, o termo 
“destacado” só deveria ser utilizado na referência aos “peritos nacionais destacados”, a que 
se referem o considerando 12 e o n.°3 do artigo 6º daquela decisão. O número dos peritos 
nacionais destacados deveria ser limitado e não deveria ser contabilizado no terço do 
pessoal do SEAE que o pessoal proveniente dos Estados-Membros deverá representar 
quando o SEAE tiver alcançado a plenitude dos seus efectivos.
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Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O SEAE faz parte da administração 
europeia aberta, eficiente e independente, 
prevista no artigo 298.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. Trata-se de sublinhar a natureza do SEAE 
enquanto parte de uma função pública europeia independente.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Quando a SEAE tiver atingido a sua 
plena capacidade, os funcionários 
permanentes da União devem representar, 
de acordo com o artigo 6.º, n.º 9.º, da 
Decisão 2010/427/UE do Conselho, de 26 
de Julho de 2010, que estabelece a 
organização e o funcionamento do 
Serviço Europeu para a Acção Externa1, 
pelo menos 60% do conjunto do pessoal 
do SEAE no nível AD, o que deverá 
reflectir-se em todos os graus da 
hierarquia do SEAE.
___________________

1 JO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
N.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A noção de uma administração 
europeia implica, como princípio 
fundamental, uma representatividade 
adequada em termos de proveniência 
geográfica e um equilíbrio entre os 
géneros no que toca ao pessoal. O 
recrutamento para o preenchimento de 
vagas no SEAE deve basear-se no mérito 
e, ao mesmo tempo, garantir uma 
presença adequada a todos os níveis de 
nacionais provenientes de todos os 
Estados-Membros. Deverá também ser 
assegurado um equilíbrio adequado entre 
géneros a todos os níveis. Quando, no 
futuro, o SEAE organizar concursos para 
o recrutamento do seu pessoal, deverá ser 
conferir prioridade aos candidatos que 
figurem nas listas de reserva do EPSO 
para o provimento de lugares vagos no 
referido serviço. 

Justificação

Importa que fique claro que a noção de uma administração europeia implica, enquanto 
requisito prévio, a necessidade de o Serviço Europeu de Acção Externa representar, 
efectivamente, todos os Estados-Membros da UE e cidadãos da União Europeia pelo que, 
enquanto tal, deve caracterizar-se por uma representatividade adequada em termos de 
proveniência geográfica e de género.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) O nº 7 da Resolução legislativa do 
Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 
2010, sobre uma proposta de decisão do 
Conselho que estabelece a organização e 
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o funcionamento do Serviço Europeu 
para a Acção Externa considera que as 
medidas específicas adicionais visadas no 
n.º 6 do artigo 6º da Decisão do Conselho, 
para o reforço da representatividade 
geográfica, do equilíbrio institucional e 
do equilíbrio entre homens e mulheres 
deveriam incluir, no que diz respeito à 
representatividade geográfica, medidas 
semelhantes às que estão previstas no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 401/2004 
do Conselho.

Justificação

Tal como especifica o nº 7 da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 
2010, sobre a proposta de Decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa, deve ficar claro que o conceito de 
administração europeia requer, como condição prévia, que o SEAE seja verdadeiramente 
representativo de todos os Estados-Membros da UE e de todos os cidadãos da UE, pelo que 
se deve caracterizar por uma representação geográfica e por um equilíbrio entre os géneros 
que sejam adequados.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) À luz da insuficiente representação 
no presente de certos Estados-Membros 
na Direcção-Geral das Relações Externas 
da Comissão Europeia, com o 
subsequente risco de que esta situação se 
repercute também no SEAE, devem ser 
introduzidas medidas temporárias que 
permaneçam em vigor, pelo menos, até 31 
de Dezembro de 2020.

Justificação

O Serviço Europeu para a Acção Externa deve ser verdadeiramente representativo de todos 
os Estados Membros da União Europeia e dos cidadãos da União Europeia, devendo, como 
tal, caracterizar-se por uma representatividade geográfica e por um equilíbrio dos géneros 
adequado. A representação actualmente insuficiente de certos Estados-Membros na 
Direcção-Geral das Relações Externas da Comissão Europeia justifica a adopção de 
medidas especiais a longo prazo que impeçam que este desequilíbrio também se repercute no 
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SEAE.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-F) Os elementos do pessoal do SEAE 
devem cumprir as suas funções e regular 
a sua conduta tendo unicamente em vista 
os interesses da União. Não devem 
solicitar nem aceitar instruções de 
qualquer governo, autoridade, 
organização ou pessoa exterior ao SEAE, 
nem de qualquer organismo ou pessoa 
que não seja o Alto Representante para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança. Não podem aceitar qualquer 
remuneração, seja qual for a sua 
natureza, de uma proveniência exterior ao 
SEAE.

Justificação

Destina-se a garantir a coerência com a Decisão do Conselho que estabelece a organização 
e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa e a reiterar que, 
independentemente de o respectivo pessoal ser proveniente da administração da UE ou dos 
serviços diplomáticos nacionais dos Estados-Membros, deve estar sujeito exclusivamente à 
autoridade do Alto Representante.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Todos os elementos do pessoal do 
SEAE abrangidos pelo Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias e pelo Regime aplicável aos 
outros agentes devem ter os mesmos 
direitos e obrigações, independentemente 
de serem funcionários da União Europeia 
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ou agentes temporários provenientes dos 
serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros, e devem ser tratados 
em pé de igualdade, nomeadamente no 
que respeita à elegibilidade para assumir 
todos os cargos no seio do SEAE em 
condições equivalentes. Não deve ser feita 
qualquer distinção entre agentes 
temporários provenientes dos serviços 
diplomáticos nacionais e funcionários da 
União Europeia no que diz respeito à 
atribuição de funções a desempenhar em 
qualquer domínio das actividades e das 
políticas levadas a cabo pelo SEAE.

Justificação

É essencial acentuar a igualdade de direitos e de obrigações, assim como no que diz respeito 
às perspectivas de carreira, para garantir um SEAE coerente e independente.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para evitar dúvidas, deve confirmar-se 
que os funcionários e agentes temporários 
que ocupam um posto numa entidade 
organizacional transferida do Secretariado-
Geral do Conselho ou da Comissão para o 
SEAE, nos termos da decisão do Conselho 
referida no artigo 27.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, são considerados 
transferidos com o seu posto. Esta 
disposição também deve ser aplicada aos 
agentes contratuais e aos agentes locais 
afectados a essa entidade organizacional. 
Devem ser adoptadas medidas específicas 
para assegurar que o pessoal abrangido 
pela transferência recebe orientação e 
assistência profissionais adequadas.

(5) Para evitar dúvidas, deve confirmar-se 
que os funcionários e agentes temporários 
que ocupam um posto numa entidade 
organizacional transferida do Secretariado-
Geral do Conselho ou da Comissão para o 
SEAE, nos termos da decisão do Conselho 
referida no artigo 27.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, são considerados 
transferidos com o seu posto. Esta 
disposição também deve ser aplicada aos 
agentes contratuais e aos agentes locais 
afectados a essa entidade organizacional.

Justificação

Ainda que seja da competência do VP/AR tomar medidas adequadas para ministrar uma 
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formação comum ao pessoal do SEAE, nos termos do n.° 12 do artigo 6º da Decisão do 
Conselho, afigura-se especialmente apropriado prever um considerando específico sobre 
estas questões tão importantes.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O pessoal do SEAE deve ser 
integrado num sistema comum europeu 
de formação e desenvolvimento 
profissional, a fim de criar um sentimento 
comum de pertença e um espírito de corpo 
comum, assente, em particular, nas 
actuais práticas e estruturas da União. O 
Alto Representante, em cooperação com a 
Comissão, em particular, com o seu vice-
presidente responsável pelas relações 
interinstitucionais e a administração, e 
em consulta com o Parlamento Europeu, 
deve tomar medidas apropriadas nesse 
sentido no prazo de um ano após a 
entrada em vigor da Decisão do Conselho 
.../...  de ... que estabelece a organização e 
o funcionamento do Serviço Europeu 
para a Acção Externa. Para esse efeito, os 
centros europeus de excelência académica 
que possuem uma longa tradição de 
assistência às instituições da União e um 
historial comprovado nos domínios da 
formação, investigação e análise do 
direito e das políticas da União, como o 
Colégio da Europa de Bruges e Natolin, e 
o Instituto Universitário Europeu de 
Florença, poderiam definir o sistema de 
formação destinado ao pessoal do SEAE 
em consulta com este serviço. Além disso, 
com base nos objectivos estabelecidos pelo 
SEAE, poderiam tirar proveito do 
potencial de competências existente das 
escolas diplomáticas dos Estados-
Membros. Este processo conduziria, 
numa segunda fase e após ter sido 
adquirida experiência suficiente, à 
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criação de uma Academia Diplomática 
Europeia.

Justificação

Um sistema de formação baseado em centros de excelência europeus, como o Colégio da 
Europa de Bruges e Natolin e o Instituto Universitário Europeu de Florença, juntamente com 
as escolas diplomáticas dos Estados-Membros, integraria as dimensões académicas e de 
investigação do norte (Bruges), este (Natolin) e do sul (Florença) da UE, mantendo a 
possibilidade de se continuar a recorrer, de forma coordenada e racional, aos centros de 
formação dos serviços diplomáticos nacionais, enquanto recurso muito valioso.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para ter em conta situações específicas 
de uma forma flexível (por exemplo, uma 
necessidade urgente de preencher uma 
vaga ou transferências futuras de tarefas de 
apoio do Conselho ou da Comissão para o 
SEAE), em casos excepcionais também 
deve ser possível uma transferência de 
funcionários no interesse do serviço, ou 
seja, sem publicação prévia da vaga, do 
Conselho ou da Comissão para o SEAE. 
Do mesmo modo, deve ser possível 
transferir funcionários no interesse do 
serviço do SEAE para o Conselho ou a 
Comissão.

(7) Para ter em conta situações específicas 
de uma forma flexível (por exemplo, uma 
necessidade urgente de preencher uma 
vaga ou transferências futuras de tarefas de 
apoio do Conselho ou da Comissão para o 
SEAE), em casos excepcionais 
devidamente justificados também deve ser 
possível uma transferência de funcionários 
no interesse do serviço, ou seja, sem 
publicação prévia da vaga, do Conselho ou 
da Comissão para o SEAE. Do mesmo 
modo, deve ser possível transferir 
funcionários no interesse do serviço do 
SEAE para o Conselho ou a Comissão.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Face à relevância do papel e das 
competências do Parlamento Europeu no 
que diz respeito à definição dos objectivos 
e das opções fundamentais da política 
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externa e de segurança comum, e tendo 
em conta o papel fundamental do 
Parlamento enquanto autoridade 
orçamental e o seu papel de controlo 
democrático, os funcionários do 
Parlamento Europeu deveriam poder 
candidatar-se a postos do SEAE o mais 
rapidamente possível.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O SEAE poderá recorrer, em casos 
especiais, a um número limitado de 
peritos nacionais altamente especializados 
em regime de destacamento (PND) para 
desempenhar tarefas específicas com base 
numa descrição pormenorizada de 
funções a executar sob a autoridade do 
Alto Representante, e cujo destacamento 
não deveria ser contabilizado no terço do 
pessoal do SEAE que o pessoal 
proveniente dos Estados-Membros deverá 
representar quando o SEAE tiver 
alcançado a sua plena capacidade.

Justificação

Destina-se a garantir a coerência com a Decisão do Conselho que estabelece a organização 
e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa. Afigura-se essencial clarificar 
a posição dos PND destacados junto do SEAE na legislação relativa ao pessoal.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Contudo, no que respeita aos chefes de 2. Contudo, no que respeita aos chefes de 
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delegação, os poderes relativos a 
nomeações são exercidos com base numa 
lista de candidatos aprovada pela Comissão 
no âmbito dos poderes que os Tratados lhe 
conferem. Esta disposição aplica-se 
mutatis mutandis às transferências no 
interesse do serviço.

delegação, os poderes relativos a 
nomeações são exercidos por meio de um 
processo de selecção aprofundado, 
baseado no mérito e que garanta uma 
representatividade geográfica, um 
equilíbrio institucional e um equilíbrio 
entre homens e mulheres que sejam 
adequados, com base numa lista de 
candidatos aprovada pela Comissão no 
âmbito dos poderes que os Tratados lhe 
conferem.

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. A expressão aditada no último período destina-
se a clarificar que não se trata de todas as transferências no interesse do serviço, mas apenas 
das dos chefes de delegação.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 96 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Um funcionário do SEAE que tenha de 
executar tarefas para a Comissão no 
âmbito das suas funções seguirá as 
instruções da Comissão no que se refere a 
essas tarefas.

Nos domínios em que exerce as 
competências que lhe são conferidas pelos 
Tratados, a Comissão pode, em 
conformidade com o artigo 221.º, n.º 2, do 
TFUE, dar instruções às delegações, que 
as executam sob a responsabilidade geral 
do chefe de delegação. A Comissão e o 
SEAE definirão de comum acordo as 
modalidades segundo as quais a Comissão 
dará instruções às delegações. Essas 
modalidades devem prever, em particular, 
que, quando a Comissão der instruções 
aos chefes de delegação, fornecerá 
simultaneamente uma cópia dessas 
instruções à administração central do 
SEAE.

Justificação

Destina-se a garantir a coerência com a Decisão do Conselho que estabelece a organização 
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e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 96 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

As modalidades de execução deste artigo 
são acordadas pela Comissão e pelo 
SEAE.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 15.

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 97

Texto da Comissão Alteração

Ao abrigo das condições estabelecidas no 
artigo 7.º, n.º 1, e não obstante o disposto 
nos artigos 4.º e 29.º, as entidades 
competentes para procederem a nomeações 
das instituições em causa podem, em casos 
excepcionais, actuando de comum acordo e 
exclusivamente no interesse do serviço, 
após terem ouvido o funcionário em causa, 
transferi-lo do Conselho ou da Comissão 
para o SEAE sem levar ao conhecimento 
do pessoal essa vaga. Qualquer funcionário 
do SEAE pode ser transferido para o 
Conselho ou para a Comissão nas mesmas 
condições.

Ao abrigo das condições estabelecidas no 
artigo 7.º, n.º 1, não obstante o disposto nos 
artigos 4.º e 29.º, e pelo período de um ano 
a contar da data de entrada em vigor do 
presente Regulamento, as entidades 
competentes para procederem a nomeações 
das instituições em causa podem, por 
decisão devidamente fundamentada e em 
casos excepcionais, actuando de comum 
acordo e exclusivamente no interesse do 
serviço, após terem ouvido o funcionário 
em causa, transferi-lo do Conselho ou da 
Comissão para o SEAE, sem levar ao 
conhecimento do pessoal essa vaga. 
Qualquer funcionário do SEAE pode ser 
transferido para o Conselho ou para a 
Comissão nas mesmas condições.
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Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. A presente derrogação é apenas necessária 
durante a fase de arranque, pelo que deverá ser limitada no tempo.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A –Artigo 98 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea a), 
e sem prejuízo do disposto no artigo 97.°, 
ao prover uma vaga no SEAE, a entidade 
competente para proceder a nomeações 
examina as candidaturas dos funcionários 
do Conselho, da Comissão e do SEAE, dos 
agentes temporários a quem é aplicável o 
artigo 2.°, alínea e), do Regime aplicável 
aos outros agentes e do pessoal dos 
serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros sem conceder prioridade 
a qualquer destas categorias.

Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea a), 
e sem prejuízo do disposto no artigo 97.°, 
ao prover uma vaga no SEAE, a entidade 
competente para proceder a nomeações 
examina as candidaturas dos funcionários 
do Conselho, da Comissão e do SEAE, dos 
agentes temporários a quem é aplicável o 
artigo 2.°, alínea e), do Regime aplicável 
aos outros agentes e do pessoal dos 
serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros sem conceder prioridade 
a qualquer destas categorias. Nos termos 
do artigo 27.º do presente Estatuto e do n.º 
1, primeiro parágrafo, do artigo 12.º do 
Regime aplicável aos outros agentes, o 
recrutamento deve ter em vista assegurar 
à instituição o serviço de funcionários que 
possuam as mais elevadas qualidades de 
competência, rendimento e integridade, 
recrutados com base na 
representatividade geográfica e 
garantindo simultaneamente o equilíbrio 
institucional e o equilíbrio entre homens e 
mulheres. Esta obrigação é aplicável ao 
SEAE no seu conjunto e também às suas 
diferentes componentes de pessoal, 
incluindo o pessoal temporário a que se 
refere o artigo 2.º, alínea e), do Regime 
aplicável aos outros agentes.
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Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A –Artigo 98 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A partir de uma data fixada pelo Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, mas o mais 
tardar a partir de 1 de Julho de 2013, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições sem conceder prioridade a 
qualquer destas categorias.

A partir de uma data fixada pelo Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, mas o mais 
tardar a partir de 1 de Janeiro de 2012, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições que estão sujeitos ao mesmo 
estatuto e ao mesmo regime aplicável aos 
outros agentes que o SEAE, nas mesmas 
condições, sem conceder prioridade a
qualquer destas categorias.

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. Depois de Lisboa, a lista das instituições (artigo 
13.° TUE) inclui igualmente o BCE que, no entanto, aplica o seu próprio estatuto (alinhado 
com o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, mas que estabelece amiúde 
condições distintas) e contempla um sistema simplificado, igualmente distinto, de 
recrutamento e contratos. Cabe precisar que só os funcionários aos quais é aplicável o 
mesmo Estatuto, nas mesmas condições, é que devem ser considerados candidatos ao SEAE. 
1-A.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 98 – n.º1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No exame das candidaturas, a 
autoridade investida do poder de 
nomeação aplicará o objectivo de uma 
representatividade geográfica, de um 
equilíbrio institucional e de um equilíbrio 
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entre homens e mulheres que sejam 
adequados. Dada a natureza excepcional 
da situação e a previsão quanto às 
necessidades gerais no futuro, deveriam 
ser organizados até 31 de Dezembro de 
2020 concursos tendo em vista o 
recrutamento de funcionários 
provenientes dos Estados-Membros 
subrepresentados, a fim de garantir o 
respeito dos princípios enunciados no 
artigo 27.° do Estatuto, incluindo um 
recrutamento com base numa distribuição 
geográfica tão ampla quanto possível. 
No exame das candidaturas, a autoridade 
investida do poder de nomeação deve 
sempre aplicar, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 9, da Decisão 2010/427/UE 
do Conselho, o princípio de que os 
funcionários permanentes da União 
devem constituir, pelo menos, 60% do 
conjunto do pessoal do SEAE e que isto 
deve reflectir-se em todos os graus da 
hierarquia do SEAE.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 98-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-A
Um Comité Consultivo para as 
Nomeações (CCN), constituído por 
representantes dos Estados-Membros, da 
Comissão, do Secretariado-Geral do 
Conselho e do Parlamento Europeu, 
assistirá o Alto Representante para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e o Vice-Presidente da 
Comissão nas questões relativas ao 
recrutamento para o SEAE. O CCN 
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acompanhará os processos de selecção 
para o SEAE a todos os níveis, assim 
como a evolução da provisão de lugares 
no SEAE, nomeadamente no que diz 
respeito ao equilíbrio entre os géneros e 
origens geográficas.

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. Deverá ser aplicado um processo transparente e 
objectivo de recrutamento para o SEAE, utilizando as práticas existentes, com as 
modificações adequadas.

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 98-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-B
A fim de garantir um tratamento 
equitativo de todos os membros do pessoal 
do SEAE, independentemente do facto de 
virem ou não da administração da União 
Europeia ou dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros, 
nomeadamente no que respeita à 
elegibilidade para assumirem todos os 
cargos e responsabilidades no seio do 
SEAE em condições equivalentes, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, enquanto 
entidade competente para proceder a 
nomeações, elabora um quadro de 
equivalências entre os graus 
administrativos da UE, em especial dos 
níveis AD, e os graus de antiguidade da 
carreira diplomática, de molde a garantir 
que, na altura do recrutamento, o pessoal 
proveniente dos Estados-Membros 
obtenha um grau que corresponda à 
antiguidade média para esse grau 
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específico.

Justificação

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A (novo) – Artigo 98-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-C
Quando o SEAE tiver atingido a sua 
plena capacidade, o pessoal proveniente 
dos serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros deverá representar, 
pelo menos, um terço do total dos 
efectivos do SEAE ao nível AD. Do 
mesmo modo, os funcionários UE 
permanentes deverão representar, pelo 
menos, 60% do total dos efectivos do 
SEAE a todos os níveis.

Justificação

Destina-se a garantir a coerência com a Decisão do Conselho que estabelece a organização 
e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa.

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 98-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-D
O relatório anual sobre a ocupação dos 
lugares no SEAE, que deve ser 
apresentado pelo Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e Vice-Presidente 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 9 da Decisão 2010/427/UE do 
Conselho, deve incluir uma repartição de 
todo o pessoal por estatuto temporário ou 
permanente, nacionalidade e género, bem 
como por grupo de funções AD/AST e 
graus e posições ocupados. Qualquer 
afastamento do limite mínimo de 60% e 
da representatividade geográfica 
estabelecida como objectivo na Decisão 
2010/427/UE do Conselho deve ser 
corrigido no prazo de um ano, incluindo 
através da adopção de medidas adicionais.

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 98-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.º- E
Sem prejuízo do disposto no artigo 4.°, 
segundo e terceiro parágrafos, artigo 7.°, 
n.° 1, artigo 27.°, segundo parágrafo e 
artigo 29.°, n.° 1, alíneas a), b) e c) do 
presente Estatuto, até 31 de Dezembro de 
2020, as vagas serão preenchidas, em 
conformidade com os objectivos 
indicativos em matéria de recrutamento 
definidos de acordo com o valor de 
referência Kinnock1, através da nomeação 
de nacionais dos Estados-Membros 
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subrepresentados. As nomeações serão 
efectuadas em relação a todos os graus do 
grupo de funções AD, na sequência de 
concursos internos e externos, 
organizados com base documental e em 
provas, tal como se especifica no Anexo 
III do presente Estatuto.
____________
1 Objectivos indicativos adequados em matéria 
de recrutamento por Estado-Membro 
representando o valor relativo médio dos três 
critérios (expressos em percentagem): (1) 
número de habitantes, (2) número de lugares 
do Parlamento Europeu e (3) peso dos votos 
no Conselho (C(2003)0436).

Justificação

Tal como especifica o nº 7 da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 
2010, sobre a proposta de Decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa, deveria haver um sistema 
semelhante ao estabelecido pelo Regulamento do Conselho (CE, Euratom) n.° 401/2004 para 
corrigir o desequilíbrio geográfico.

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 99-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 99.°-A
Antes de assumirem as suas funções, e 
quando se justifique, todos os membros do 
pessoal do SEAE de grau AD devem 
receber uma formação comum. Para o 
efeito será criada uma Academia 
Diplomática Europeia. Essa Academia 
coopera estreitamente com os organismos 
competentes nos Estados-Membros e com 
o Colégio Europeu de Segurança e de 
Defesa, sendo este último integrado após 
um período de transição. A formação 
baseia-se em programas de estudo 
uniformemente harmonizados, e inclui, se 
for caso disso, formação em 
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procedimentos consulares e legações, bem 
como em diplomacia, prevenção de 
conflitos e relações internacionais, 
juntamente com conhecimentos sobre a 
história e o funcionamento da União 
Europeia. A Academia dará igualmente 
formação ao pessoal das missões da 
PESD e está aberta, caso necessário, a 
outros membros do pessoal que trabalhem 
para a União Europeia ou os Estados-
Membros.

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b) 
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

'(e) O agente destacado dos serviços 
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros contratado para ocupar, a título 
temporário, um lugar permanente no 
SEAE.»

'(e) O agente proveniente dos serviços
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros contratado para ocupar, a título 
temporário, um lugar permanente no 
SEAE.»

Justificação

A terminologia utilizada no Regulamento que altera o Estatuto dos Funcionários e o regime 
aplicável deve ser coerente com a da Decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa. Em particular, o termo 
“destacado” só deveria ser utilizado na referência aos “peritos nacionais destacados”, a que 
se referem o considerando 12 e o n.°3 do artigo 6º daquela decisão. O número dos peritos 
nacionais destacados deveria ser limitado e não deveria ser contabilizado no terço do 
pessoal do SEAE que o pessoal proveniente dos Estados-Membros deverá representar 
quando o SEAE tiver alcançado a plenitude dos seus efectivos.

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1-A
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Texto da Comissão Alteração

6. O artigo 3.º-B, segundo parágrafo, 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

«Os agentes contratados para exercerem 
funções a tempo inteiro ou a tempo 
parcial nas delegações da União podem 
ser afectados temporariamente à sede da 
Instituição no quadro do procedimento de 
mobilidade previsto nos artigos 2.° e 3.° 
do Anexo X do Estatuto.»

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. O articulado é incoerente com os princípios da 
lealdade e da boa gestão financeira ter pessoal contratual afectado a lugares no SEAE, 
quando esse pessoal foi especificamente contratado para trabalhar em delegações. Constitui 
um alargamento da possibilidade de recrutar pessoal contratual que é incompatível com a 
independência da função pública da União Europeia.

Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

7. O artigo 3.º-B, segundo parágrafo, 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

«Excepto nos casos referidos no artigo 
3.º-A, n.º 1, segundo parágrafo, o recurso 
a agentes contratuais para o desempenho 
de tarefas auxiliares é excluído quando 
for aplicável o artigo 3.º-A.»

Justificação

De acordo com o relator da comissão JURI. O articulado é incoerente com os princípios da 
lealdade e da boa gestão financeira ter pessoal contratual afectado a lugares no SEAE, 
quando esse pessoal foi especificamente contratado para trabalhar em delegações. Constitui 
um alargamento da possibilidade de recrutar pessoal contratual que é incompatível com a 
independência da função pública da União Europeia.
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Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 - ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes
Capítulo 10 – artigo 50-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros que foram seleccionados no 
quadro do procedimento previsto no artigo 
98.º, n.º 1, do Estatuto e que são 
destacados pelos seus serviços 
diplomáticos nacionais são contratados 
como agentes temporários nos termos do 
artigo 2.º, alínea e).

1. Os membros do pessoal provenientes 
dos serviços diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros que foram seleccionados 
no quadro do procedimento previsto no 
artigo 98.º, n.º 1, do Estatuto são 
contratados como agentes temporários nos 
termos do artigo 2.º, alínea e). O grau 
administrativo atribuído a certos 
candidatos provenientes dos serviços 
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros deve corresponder ao grau que, 
com base no sistema de promoções 
aplicável aos funcionários da UE, 
corresponda aos anos de antiguidade e ao 
número de promoções no serviço 
diplomático nacional de origem.

Justificação

A terminologia utilizada no Regulamento que altera o Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e o Regime aplicável aos outros agentes destas Comunidades deve 
ser coerente com a Decisão do Conselho que cria o SEAE. O termo "destacado" só deve ser 
aplicado a peritos nacionais altamente especializados em regime de destacamento. Os 
funcionários do SEAE, independentemente da sua origem, devem poder aspirar às mesmas 
perspectivas de carreira.

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 50-B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-B-A
A partir de 2012, o Alto Representante, 
enquanto autoridade investida do poder 
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de nomeação para o SEAE, apresentará 
um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a provisão 
de lugares no SEAE, o nível de 
conformidade com o requisito 
estabelecido no n.° 9 do artigo 6.° da 
Decisão do Conselho .../..., de ... que 
estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para 
a Acção Externa no que diz respeito à 
composição do pessoal do SEAE e à 
repartição do pessoal com base na 
respectiva nacionalidade e género pelos 
grupos de funções AD/AST, graus e 
posições ocupadas.

Justificação

O Parlamento e o Conselho, enquanto co-legisladores para as modificações necessárias ao 
Estatuto e ao regime aplicável aos outros agentes em articulação com a constituição do 
SEAE, devem ser mantidos ao corrente sobre a aplicação e a eficácia dessas modificações, 
especialmente no que se refere ao respeito dos limites numéricos fixados na decisão do 
Conselho e ao objectivo de uma representação geográfica e de um equilíbrio entre os géneros 
que sejam adequados em relação ao pessoal do SEAE.

Alteração 32

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes
Capítulo 10 – Artigo 50-B-B(novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-B-B
A fim de garantir um tratamento 
equitativo de todos os membros do pessoal 
do SEAE, independentemente do facto de 
virem ou não da administração da União 
Europeia ou dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros, 
nomeadamente no que respeita à 
elegibilidade para assumirem todos os 
cargos e responsabilidades no seio do 
SEAE em condições equivalentes, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 



PE445.792v03-00 26/29 AD\833307PT.doc

PT

Vice-Presidente da Comissão, enquanto 
entidade competente para proceder a 
nomeações, elabora um quadro de 
equivalências entre os graus 
administrativos da UE, em especial dos 
níveis AD, e os graus de antiguidade da 
carreira diplomática, de molde a garantir 
que, na altura do recrutamento, o pessoal 
proveniente dos Estados-Membros 
obtenha um grau que corresponda à 
antiguidade média para esse grau 
específico.

Justificação

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Alteração 33

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 50-B-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.°-B-C
Sem prejuízo do disposto no artigo 4.°, 
segundo e terceiro parágrafos, artigo 7.°, 
n.° 1, artigo 27.°, segundo parágrafo e 
artigo 29.° , n.° 1, alíneas a), b) e c) do 
presente Estatuto, até 31 de Dezembro de 
2020, as vagas serão preenchidas até ao 
limite atribuído, tal como definido pelo 
valor de referência Kinnock1, através da 
nomeação de nacionais dos Estados-
Membros subrepresentados. As 
nomeações serão efectuadas em relação a 
todos os graus do grupo de funções AD, 
na sequência de concursos internos e 
externos, organizados com base 
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documental e em provas, tal como se 
especifica no Anexo III do presente 
Estatuto.
____________
1 Objectivos indicativos adequados em 
matéria de recrutamento por Estado-Membro 
representando o valor relativo médio dos três 
critérios (expressos em percentagem): (1) 
número de habitantes, (2) número de lugares 
do Parlamento Europeu e (3) peso dos votos 
no Conselho (C(2003)0436).

Justificação

Tal como especifica o nº 7 da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 
2010, sobre a proposta de Decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa, deveria haver um sistema 
semelhante ao estabelecido pelo Regulamento do Conselho (CE, Euratom) n.° 401/2004 para 
corrigir o desequilíbrio geográfico.

Alteração 34

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes
Artigo 50-B-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-B-D
1. O pessoal proveniente dos serviços 
diplomáticos nacionais dos Estados-
Membros devem poder candidatar-se a 
vagas no respectivo serviço diplomático 
nacional de origem em condições de 
igualdade com os candidatos internos 
desse mesmo serviço diplomático 
nacional.
2. Quando o serviço diplomático nacional 
de origem dos agentes temporários do 
SEAE solicite, para efeitos dos recursos 
organizacionais e humanos internos, um 
relatório de notação ou uma avaliação 
anual, o Alto Representante e o serviço 
diplomático nacional de origem implicado 
acordam as modalidades para o 
reconhecimento automático e a validade 
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do relatório de notação ou da avaliação 
efectuada pelo Alto Representante em 
relação a todos os efectivos do SEAE 
provenientes desse serviço diplomático 
nacional.
3. Os relatórios de notação ou as 
avaliações anuais dos efectivos do SEAE 
provenientes dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros não 
podem ser, em caso algum, elaborados ou 
efectuados pelo serviço diplomático 
nacional de origem.

Justificação

O pessoal proveniente dos serviços diplomáticos nacionais dos Estados-Membros ao serviço 
do SEAE deve ter as mesmas oportunidades de carreira como o pessoal que presta funções 
no serviço diplomático nacional de origem. Para garantir um SEAE independente, o pessoal 
proveniente dos serviços diplomáticos nacionais que esteja ao serviço do SEAE não deverá 
estar sujeito à autoridade do departamento dos recursos humanos do seu respectivo serviço 
diplomático nacional de origem por meio de avaliações ou relatórios de notação anuais. Só o 
VP/AR deverá ser responsável pela avaliação do pessoal do SEAE, independentemente da 
respectiva origem.
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