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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 27.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia estabelece que o Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE) 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.

Como sucede com todas as instituições e organismos da União, a contratação do pessoal do 
SEAE e a sua política de pessoal devem respeitar o quadro estabelecido pelo Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades Europeias (Estatuto dos Funcionários) e pelo Regime 
aplicável aos outros agentes destas Comunidades (ROA). A fim de permitir que o SEAE 
funcione tal como previsto no Tratado da União Europeia, é necessário introduzir algumas 
alterações no Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e o Regime aplicável aos 
outros agentes destas Comunidades.

O parecer da BUDG foi elaborado com base no documento de trabalho da relatora debatido na 
reunião da BUDG de 13 de Julho de 2010 (PE 445.751).

A proposta da Comissão visa essencialmente
- introduzir as modificações necessárias para a constituição e o funcionamento do 

SEAE,
- alterar as condições de trabalho nas delegações da União através de alterações mais 

técnicas (mas dispendiosas) referentes ao Anexo X do Estatuto dos Funcionários 
(aplicável ao pessoal cujo lugar de afectação é um país terceiro), aos agentes 
contratuais e aos agentes locais.

Por razões de transparência e também orçamentais1, a relatora entende que as alterações se 
devem limitar ao necessário para a constituição e o funcionamento do SEAE, com as duas 
excepções infra, que são cruciais para a relatora e devem ser, no seu entender, apoiadas:
- a aplicação dos benefícios do Anexo X aquando do gozo de licença parental/para 

assistência à família, a fim de apoiar o objectivo geral de conciliar melhor a vida 
privada e profissional e, em especial, suprimir um obstáculo para as mulheres que de 
outra forma poderiam estar interessadas em ocupar um lugar numa delegação da 
União.

- e o reconhecimento formal no ROA dos regimes da segurança social e de seguro de 
doença a favor dos agentes locais em países em que a protecção social não existe ou é 
inadequada.

Importa igualmente salientar que, tanto quanto é do conhecimento da relatora, as alterações 
propostas são compatíveis ou têm mesmo em conta o acordo político alcançado em 21 de 
Junho de 2010, em Madrid.

                                               
1 E em conformidade com a exposição de motivos da proposta da Comissão na qual se declara: "(...) Para além 
das adaptações à nova terminologia resultante da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as alterações propostas 
limitam-se ao necessário para a criação e funcionamento do SEAE."
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No seu documento de trabalho, a relatora detectou alguns pontos fracos no impacto 
orçamental do regulamento tal como apresentado na ficha financeira legislativa da Comissão 
e nos documentos comprovativos (nomeadamente sobre a questão da licença parental 
supramencionada), que poderão suscitar dúvidas quanto à reclamada neutralidade orçamental 
da proposta. Neste contexto, a proposta rejeição tanto do novo processo de mobilidade como 
da aplicação do Anexo X ao pessoal contratual dará provavelmente origem a poupanças, 
protegendo simultaneamente a independência do funcionalismo público europeu. 

Exige-se igualmente que o Alto Representante apresente um relatório sobre a execução do 
regulamento, assim que o SEAE tiver alcançado a velocidade de cruzeiro, nomeadamente 
sobre o equilíbrio entre os géneros e as origens geográficas do pessoal do SEAE e sobre as 
consequências financeiras efectivas da aplicação do benefício do Anexo 10 a funcionários em 
licença parental (aumento das licenças parentais/para assistência à família, substituição do 
pessoal, impacto no bom funcionamentos das delegações).

Outras alterações dizem respeito:
- à protecção das prerrogativas orçamentais do Parlamento;
- à rejeição da possibilidade de destacamento de pessoal já destacado

dos serviços diplomáticos nacionais,
- à clarificação das responsabilidades orçamentais,
- à rejeição da alteração da política de livre-trânsitos nas delegações,
- e ao equilíbrio entre os géneros nas delegações.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Projecto de resolução legislativa
N.º 2-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

2-A. Salienta que as alterações propostas 
ao Estatuto dos Funcionários e ao 
Regime aplicável aos outros agentes 
devem ser neutras em termos orçamentais 
e, por conseguinte, compatíveis com o 
limite máximo da rubrica 5 do Quadro 
Financeiro Plurianual; recorda, todavia, 
que quaisquer dotações não previstas e 
que sejam necessárias para implementar o 
regulamento devem ser decididas no 
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âmbito do processo orçamental anual;

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Todos os membros do pessoal do 
SEAE abrangidos pelo Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias e pelo Regime aplicável aos 
outros agentes das Comunidades 
Europeias devem ter os mesmos direitos e 
obrigações no seio do SEAE, quer sejam 
funcionários da União Europeia ou 
agentes temporários provenientes dos 
serviços diplomáticos dos 
Estados-Membros, e devem ser tratados 
em pé de igualdade, nomeadamente no 
que respeita à elegibilidade para assumir 
todos os cargos 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 
dos domínios das actividades e das 
políticas implementadas pelo SEAE.

Justificação

A igualdade de direitos e obrigações é crucial para garantir a existência de um SEAE 
coerente e independente. Tal deve ser assegurado no seio do SEAE, exceptuando a 
possibilidade de destacamento de pessoal já destacado dos serviços diplomáticos nacionais. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Todo o pessoal da delegação, 
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independentemente do seu estatuto e no 
exercício de todas as suas actividades, 
deve ficar sob a autoridade do Chefe de 
Delegação. Este deve responder perante o 
Alto Representante pela gestão global do 
trabalho da delegação e pela coordenação 
de todas as acções da União.
Sempre que os chefes das delegações 
actuarem na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo 
do artigo 51.°, deverão depender da 
Comissão que é a instituição responsável 
pela definição, exercício, controlo e 
avaliação das suas obrigações e 
responsabilidades de gestores orçamentais 
subdelegados.
Os funcionários que trabalhem numa 
delegação da União devem seguir as 
instruções do chefe da delegação quanto à 
execução do orçamento da União.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Convém esclarecer que o pessoal do 
SEAE que executa tarefas para a Comissão 
como parte das suas funções deve respeitar 
as instruções dadas pela Comissão. Da 
mesma forma, os funcionários da 
Comissão que trabalham em delegações da 
União devem seguir as instruções do chefe 
de delegação, em especial no que se refere 
a questões administrativas e de organização 
e à execução do orçamento da União.

(4) Convém esclarecer que o pessoal do 
SEAE que executa tarefas para a Comissão 
como parte das suas funções deve respeitar 
as instruções dadas pela Comissão, sob a 
responsabilidade geral do chefe de 
delegação. Da mesma forma, os 
funcionários da Comissão que trabalham 
em delegações da União devem seguir as 
instruções do chefe de delegação, em 
especial no que se refere a questões 
administrativas e de organização e à 
execução do orçamento da União.

Justificação

A execução do orçamento operacional da União deve claramente continuar a ser da 
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competência e da responsabilidade da Comissão e do seu pessoal, em conformidade com o 
artigo 317.º do TFUE. Não se afigura adequado especificar que o chefe de delegação (SEAE) 
dê instruções a esse respeito. Todavia o AR/VP e os chefes de delegação devem ser 
informados das instruções.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A noção de administração europeia 
exige, como princípio fundamental, uma 
representatividade geográfica adequada 
no que respeita ao pessoal. O 
recrutamento para os lugares do SEAE 
deverá, assentando embora no mérito, 
assegurar uma presença adequada a todos 
os níveis de nacionais de todos os 
Estados-Membros. Deve garantir-se 
igualmente um equilíbrio adequado entre 
os géneros a todos os níveis.

Justificação

Tal como especificado no n.º 7 da resolução legislativa do Parlamento Europeu, deveria ficar 
claro que a noção de uma administração europeia implica, como condição prévia, a 
necessidade de que o Serviço Europeu para a Acção Externa seja 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.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-B)  O n.º 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 
o funcionamento do Serviço Europeu 
para a Acção Externa declara que as 
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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.

Justificação

Tal como especificado no n.º 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 o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa, deveria ficar claro que a noção de 
uma administração europeia implica, como condição prévia, a necessidade de que o Serviço 
Europeu para a Acção Externa seja 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.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Atendendo a que actualmente os 
nacionais de certos Estados-Membros 
estão insuficientemente representados na 
Direcção-Geral das Relações Externas da 
Comissão Europeia, devem ser 
introduzidas medidas temporárias que 
permaneçam em vigor 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. O facto de actualmente certos Estados-Membros estarem insuficientemente 
representados na Direcção-Geral das Relações Externas da Comissão Europeia justifica a 
introdução de medidas especiais a longo prazo para assegurar que este desequilíbrio não 
caracterize o SEAE.
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Alteração 8

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.

Justificação

Os “casos excepcionais” de transferência de funcionários no interesse do serviço devem ser 
mais bem definidos, a fim de evitar nomeações arbitrárias e assegurar a transparência.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) É necessário garantir que os 
funcionários dos serviços diplomáticos 
nacionais, os candidatos do Conselho e da 
Comissão, bem como os candidatos 
internos, possam candidatar-se a postos no 
SEAE em condições de igualdade. O mais 
tardar a partir de 1 de Julho de 2013, esta 
medida deve ser igualmente aplicada aos 
funcionários de outras instituições. 
Contudo, a fim de garantir uma 
representação apropriada de funcionários 
dos serviços diplomáticos nacionais no 

(8) É necessário garantir que os 
funcionários dos serviços diplomáticos 
nacionais, os candidatos do Conselho e da 
Comissão e os candidatos internos possam 
candidatar-se a postos no SEAE em 
condições de igualdade. O mais tardar a 
partir de 1 de Janeiro de 2012, esta medida 
deve ser igualmente aplicada aos 
funcionários de outras instituições. 
Contudo, a fim de garantir uma 
representação apropriada de funcionários 
dos serviços diplomáticos nacionais no 
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SEAE, o Alto Representante da União para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e Vice-Presidente da Comissão 
deve poder decidir que, até 30 de Junho de 
2013, para os postos do grupo de funções 
AD pode ser dada prioridade aos 
candidatos dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros em caso 
de qualificações semelhantes.

SEAE, o Alto Representante da União para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e Vice-Presidente da Comissão 
deve poder decidir que, até 31 de 
Dezembro de 2011 ou até o pessoal dos 
serviços diplomáticos nacionais 
representar um terço da totalidade do 
pessoal do SEAE de nível AD, consoante 
o que ocorrer primeiro, para os postos do 
grupo de funções AD pode ser dada 
prioridade aos candidatos dos serviços 
diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros em caso de 
qualificações semelhantes.

Justificação

O prazo de um ano parece ser suficiente para garantir que todos os serviços diplomáticos 
nacionais estejam adequadamente representados no SEAE. Além disso, esta derrogação 
poderá ser suspensa ainda mais cedo, caso os seus objectivos sejam atingidos até de 31 de 
Dezembro de 2011. A presente alteração visa abrir com mais rapidez os lugares do SEAE 
também aos funcionários do Parlamento Europeu e das outras instituições.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Os candidatos seleccionados dos 
serviços diplomáticos nacionais destacados 
pelos seus Estados-Membros devem ser 
contratados como agentes temporários e 
ficar assim em condições de igualdade com 
os funcionários. As disposições de 
aplicação a adoptar pelo SEAE devem 
garantir aos agentes temporários 
perspectivas de carreira equivalentes às dos 
funcionários.

(9) Os candidatos seleccionados dos 
serviços diplomáticos nacionais destacados 
pelos seus Estados-Membros devem ser 
recrutados com base num processo 
objectivo e transparente e contratados 
como agentes temporários e ficar assim em 
condições de igualdade com os 
funcionários. As disposições de aplicação a 
adoptar pelo SEAE devem garantir 
perspectivas de carreira equivalentes para 
os agentes temporários e para os 
funcionários no SEAE.

Justificação

A primeira frase dispensa explicações. A segunda frase destina-se a assegurar perspectivas 
de carreira equivalentes para os agentes temporários e os funcionários, uma vez que o texto 
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inicial poderia ser interpretado como incidindo principalmente nas perspectivas de carreira 
dos agentes temporários.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de evitar aos funcionários dos 
serviços diplomáticos nacionais restrições 
desnecessárias em matéria de emprego no 
SEAE, devem ser adoptadas regras 
específicas sobre a duração dos contratos. 
Para esta categoria especial de agentes 
temporários, as regras relativas ao 
destacamento, às licenças por motivos 
pessoais e à idade máxima de reforma 
devem ser alinhadas pelas regras aplicáveis 
aos funcionários.

(10) A fim de evitar aos funcionários dos 
serviços diplomáticos nacionais restrições 
desnecessárias em matéria de emprego no 
SEAE, devem ser adoptadas regras 
específicas sobre a duração dos contratos. 
Para esta categoria especial de agentes 
temporários, as regras relativas às licenças 
por motivos pessoais e à idade máxima de 
reforma devem ser alinhadas pelas regras 
aplicáveis aos funcionários.

Justificação

Aos agentes dos serviços diplomáticos nacionais, estando já destacados para o SEAE, não 
deve ser concedido o direito de beneficiar das regras relativas ao destacamento aplicáveis 
aos funcionários. Um tal “segundo” destacamento permitir-lhes-ia obter lugares em outras 
instituições da UE, dando origem a uma eventual perda de competências para o novo serviço 
bem com à entrada de pessoal nas instituições da UE sem ser submetido aos processos 
tradicionais de selecção.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para atenuar a carga administrativa do 
SEAE, o Conselho de Disciplina que existe 
na Comissão deve igualmente funcionar 
como Conselho de Disciplina para o 
SEAE, a menos que o Alto Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e 
a Política de Segurança e Vice-Presidente 
da Comissão decida criar um Conselho de 

(12) Para atenuar a carga administrativa do 
SEAE, o Conselho de Disciplina que existe 
na Comissão deve igualmente funcionar 
como Conselho de Disciplina para o 
SEAE.
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Disciplina no SEAE.

Justificação

A fim de evitar duplicações organizativas desnecessárias e assegurar a coerência das acções 
em campos de actividade semelhantes, o Conselho de Disciplina que existe na Comissão deve 
igualmente funcionar como Conselho de Disciplina para o SEAE, tal como proposto pelo seu 
Comité do Pessoal. Assim sendo, não deve ser deixada ao Alto Representante uma margem 
discricionária nesta matéria. É, todavia, proposta uma cláusula de revisão para verificar se 
tais organismos especiais são relevantes para o SEAE.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) À luz da experiência adquirida desde 
2004, não existe, aparentemente, qualquer 
justificação para manter a limitação 
existente no que se refere à aplicação do
Anexo X do Estatuto dos Funcionários 
aos agentes contratuais. Isto significa, em 
especial, que os agentes contratuais 
devem participar plenamente no processo 
de mobilidade previsto nos artigos 2.° e 
3.° do Anexo X. Para tal, é necessário 
prever que os agentes contratuais que 
trabalham nas Delegações, a quem é 
aplicado o artigo 3.°-A do Regime 
aplicável aos outros agentes, podem ser 
afectados temporariamente à sede da 
instituição.

Suprimido

Justificação

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Além disso, o pessoal contratual foi especificamente contratado para trabalhar 
nas delegações.
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Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de facilitar a tarefa dos 
membros do pessoal que viajam para fora 
da União Europeia no exercício das suas 
funções, deve ser possível a emissão de 
livre-trânsitos quando o interesse do 
serviço assim o exigir e os conselheiros 
especiais devem ser abrangidos por esta 
possibilidade.

Suprimido

Justificação

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Não se compreende que os livre-trânsitos sejam generalizados, já que 
actualmente apenas estão previstos para os funcionários superiores das delegações.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Artigo 23 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

7. O artigo 23.º, terceiro parágrafo, passa 
a ter a seguinte redacção:

Suprimido

«Os livre-trânsitos previstos no Protocolo 
relativo aos Privilégios e Imunidades são 
emitidos para chefes de unidade, 
funcionários dos graus AD12 a AD16, 
funcionários cujo local de afectação é 
fora do território da União Europeia e 
outros funcionários quando o interesse do 
serviço o exigir.» 

Justificação

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Não se compreende que os livre-trânsitos sejam generalizados, já que 
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actualmente apenas estão previstos para os funcionários superiores das delegações.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII A – Artigo 96 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todo o pessoal da delegação, 
independentemente do seu estatuto e no 
exercício de todas as suas actividades, fica 
sob a autoridade do Chefe de Delegação. 
Este responde perante o Alto 
Representante pela gestão global do 
trabalho da delegação e pela coordenação 
de todas as acções da União.
Sempre que os chefes das delegações 
actuarem na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo 
do artigo 51.°, dependerão da Comissão 
que é a instituição responsável pela 
definição, exercício, controlo e avaliação 
das suas obrigações e responsabilidades 
de gestores orçamentais subdelegados.
Os funcionários que trabalhem numa 
delegação da União devem seguir as 
instruções do chefe da delegação quanto à 
execução do orçamento da União.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no artigo 11.º, um 
funcionário da Comissão que trabalhe 
numa delegação da União deve seguir as 
instruções do chefe da delegação, em 
especial no que se refere a questões de 

Não obstante o disposto no artigo 11.º, um 
funcionário da Comissão que trabalhe 
numa delegação da União deve seguir as 
instruções do chefe da delegação, em 
especial no que se refere a questões de 
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organização e administrativas e, em 
conformidade com os actos jurídicos 
adoptados nos termos do artigo 322.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, à execução do orçamento da 
União.

organização e administrativas e, em 
conformidade com os actos jurídicos 
adoptados nos termos do artigo 322.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, à execução do orçamento da 
União.

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.

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, 
sob a responsabilidade geral do chefe de 
delegação.

Justificação

A execução do orçamento operacional da União deve claramente continuar a ser da 
competência e da responsabilidade da Comissão e do seu pessoal, em conformidade com o 
artigo 317.º do TFUE. Não se afigura adequado especificar que o chefe de delegação (SEAE) 
dê instruções a esse respeito. Todavia o AR/VP e os chefes de delegação devem ser 
informados das instruções.

Alteração 18

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

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, 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 devidamente justificados, 
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

Os “casos excepcionais” de transferência de funcionários no interesse do serviço devem ser 
mais bem definidos, a fim de evitar nomeações arbitrárias e assegurar a transparência.

Alteração 19

Proposta de regulamento
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. Aquando da 
nomeação de pessoal para o SEAE, deve 
ser dada a devida atenção ao objectivo de 
assegurar uma representatividade 
geográfica adequada e o equilíbrio entre 
os géneros a todos os níveis hierárquicos e 
organizativos para todos os componentes 
do pessoal.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.°, 
segundo e terceiro parágrafos, artigo 7.°, 
n.º 1, artigo 27.°, segundo parágrafo e 
artigo 29.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) do 
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presente Estatuto, até 31 de Dezembro de 
2020, as vagas serão preenchidas, em 
conformidade com os objectivos 
indicativos de recrutamento definidos de 
acordo com o valor de referência 
Kinnock[1], 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 documental e em 
provas, tal como se especifica no Anexo 
III do presente Estatuto.
[1] Comunicação de Neil KINNOCK 
C(2003)436/4
VRK (Valor de Referência Kinnock ) -
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 no PE, 3. peso dos 
votos no Conselho.

Justificação

Tal como especificado no n.º 7 da resolução legislativa do Parlamento Europeu, deveria 
existir um sistema análogo ao introduzido pelo Regulamento (CE, Euratom) n.º 401/2004 do 
Conselho para rectificar os desequilíbrios geográficos.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A menos que o Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e Vice-Presidente 
da Comissão decida criar um Conselho de 

1. O Conselho de Disciplina da Comissão 
funciona igualmente como Conselho de 
Disciplina do SEAE.
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Disciplina para o SEAE, o Conselho de 
Disciplina da Comissão funciona 
igualmente como Conselho de Disciplina 
do SEAE.

Justificação

A fim de evitar duplicações organizativas desnecessárias e assegurar a coerência das acções 
em campos de actividade semelhantes, o Conselho de Disciplina que existe na Comissão deve 
igualmente funcionar como Conselho de Disciplina para o SEAE, tal como proposto pelo seu 
Comité do Pessoal. Assim sendo, não deve ser deixada ao Alto Representante uma margem 
discricionária nesta matéria. É, todavia, proposta uma cláusula de revisão para verificar se 
tais organismos especiais são relevantes para o SEAE.

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1-A

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

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Além disso, o pessoal contratual foi especificamente contratado para trabalhar 
nas delegações.
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Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 3-B – parágrafo 2

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

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Além disso, o pessoal contratual foi especificamente contratado para trabalhar 
nas delegações.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

2. Podem ser contratados por um período 
máximo de quatro anos. Os contratos 
podem ser renovados mais de uma vez por 
um período máximo de quatro anos de 
cada renovação. A renovação é concedida 
na condição de o destacamento do serviço 
diplomático nacional ser prorrogado pelo 
período correspondente ao período de 
renovação.

2. Podem ser contratados por um período 
máximo de quatro anos. Os contratos 
podem ser renovados mais de uma vez por 
um período máximo de quatro anos. No 
total, a duração do contrato não deverá 
exceder oito anos. Todavia, em 
circunstâncias excepcionais e no interesse 
do serviço, o contrato poderá ser 
prorrogado, no final do oitavo ano, por 
um período máximo de dois anos. A 
renovação é concedida na condição de o 
destacamento do serviço diplomático 
nacional ser prorrogado pelo período 
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correspondente ao período de renovação.

Justificação

A alterar visa ajustar a proposta da Comissão ao acordo alcançado em Madrid.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 37.º, 38.º e 39.º do Estatuto 
são aplicáveis por analogia. O período do 
destacamento não será superior à duração 
do contrato.

Suprimido

Justificação

Aos agentes dos serviços diplomáticos nacionais, estando já destacados para o SEAE, não 
deve ser concedido o direito de beneficiar das regras relativas ao destacamento aplicáveis 
aos funcionários. Um tal “segundo” destacamento permitir-lhes-ia obter lugares em outras 
instituições da UE, dando origem a uma eventual perda de competências para o novo serviço 
bem com à entrada de pessoal nas instituições da UE sem ser submetido aos processos 
tradicionais de selecção.

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 12
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 118.°

Texto da Comissão Alteração

12. O artigo 118.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Artigo 118.º
O Anexo X do Estatuto é aplicável por 
analogia aos agentes contratuais cujo 
local de afectação se situe num país 
terceiro. Todavia, o artigo 21.º do referido 
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anexo só é aplicável se a duração do 
contrato não for inferior a um ano.»

Justificação

Estas disposições não são necessárias para a constituição e o funcionamento do SEAE, que 
determinam o âmbito de aplicação da proposta da Comissão (ver exposição de motivos da 
Comissão). Tal implicaria despesas adicionais e reduziria as dotações disponíveis no Título 5 
do Quadro Financeiro Plurianual num momento em que a implementação do Tratado de 
Lisboa requer recursos financeiros adicionais.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
No prazo de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, o Alto Representante para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e Vice-Presidente da Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão um relatório sobre 
a sua aplicação, dando particular atenção 
ao requisito do equilíbrio entre géneros e 
origens geográficas do pessoal do SEAE, 
bem como à aplicação e consequências 
financeiras das disposições com impacto 
orçamental, designadamente a aplicação 
do Anexo 10 a funcionários em licença 
parental. O relatório avaliará igualmente 
a pertinência da constituição de um 
comité do pessoal e de um conselho 
disciplinar específicos no seio do SEAE.

Justificação

Uma cláusula de revisão deverá reforçar a transparência no que diz respeito à política de 
pessoal do SEAE e constituir uma oportunidade para fazer um balanço sobre o equilíbrio 
entre géneros e origens geográficas no Serviço e da pertinência da constituição de um comité 
do pessoal e de um conselho disciplinar específicos no seio do SEAE.
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