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PR_COD_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, no que diz 
respeito ao Serviço Europeu de Acção Externa
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0085),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, bem como o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao 
Parlamento (C7-0086/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do 
Controlo Orçamental, em conformidade com o artigo 51.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Controlo 
Orçamental (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente posição do Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

(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 
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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.

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 a criação do Serviço 
Europeu de Acção Externa.

Or. en

Alteração 2

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 de … 
que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu de 
Acção Externa, este último consiste num 
serviço de natureza sui generis e será
equiparado a uma instituição para efeitos 
do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 3

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 

(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 
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relativamente à execução da sua secção do 
orçamento, incluindo as dotações 
operacionais executadas pelos chefes de 
delegação que são gestores orçamentais 
subdelegados da 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. A 
complexidade resultante da natureza 
desta estrutura exige disposições de 
elevado nível de traçabilidade e 
responsabilização orçamental e 
financeira.

Or. en

Alteração 4

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. 

Or. en
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Alteração 5

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 de funcionamento 
administrativo das delegações da União. O 
Parlamento Europeu será informado 
desse facto. Nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Parlamento Europeu pode, 
em qualquer momento, revogar a 
delegação de competências que tal
implica. A mesma regra é aplicável, 
mutatis mutandis, às despesas 
operacionais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário garantir a continuidade do 
funcionamento das delegações da União e, 
em especial, a continuidade e a eficiência 
da gestão da ajuda externa assegurada 
pelas delegações. Por conseguinte, a 
Comissão deve ser autorizada a subdelegar 

(5) É necessário garantir a continuidade do 
funcionamento das delegações da União e, 
em especial, a continuidade e a eficiência 
da gestão da ajuda externa assegurada 
pelas delegações. Por conseguinte, a 
Comissão deve ser autorizada a subdelegar 
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os seus poderes de execução orçamental 
das despesas operacionais nos chefes das 
delegações da União que pertencem ao 
SEAE enquanto instituição distinta. Além 
disso, sempre que a Comissão executar o 
orçamento no quadro da gestão 
centralizada directa, deve estar também 
autorizada a fazê-lo com base na 
subdelegação para os chefes das 
delegações da União. Os gestores 
orçamentais delegados da Comissão devem 
continuar a ser responsáveis pela definição 
dos sistemas internos de gestão e controlo, 
enquanto os chefes das delegações da 
União devem ser responsáveis pela 
organização e funcionamento adequados 
desses sistemas e pela gestão dos fundos e 
execução das operações nas suas 
delegações, devendo para o efeito 
apresentar um relatório duas vezes por ano. 

os seus poderes de execução orçamental 
das despesas operacionais nos chefes das 
delegações da União que pertencem ao 
SEAE enquanto instituição distinta. Além 
disso, sempre que a Comissão executar o 
orçamento no quadro da gestão 
centralizada directa, deve estar também 
autorizada a fazê-lo com base na 
subdelegação para os chefes das 
delegações da União. Os gestores 
orçamentais delegados da Comissão devem 
continuar a ser responsáveis pela definição 
dos sistemas internos de gestão e controlo, 
enquanto os chefes das delegações da 
União devem ser responsáveis pela 
organização e funcionamento adequados 
desses sistemas e pela gestão dos fundos e 
execução das operações nas suas 
delegações, devendo para o efeito 
apresentar um relatório duas vezes por ano. 
Essa delegação de competências deverá 
ser revogável nos termos das disposições 
aplicáveis à Comissão.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Contabilista da Comissão continua a 
ser responsável pela totalidade da secção 
da Comissão do orçamento, incluindo as 
operações contabilísticas relacionadas 
com as dotações cuja gestão é confiada, a 
título de subdelegação, aos chefes das 
delegações da União. Por conseguinte, é 
necessário esclarecer que as 
responsabilidades do Contabilista do 
SEAE devem apenas referir-se à 
respectiva secção do orçamento, para 
evitar a sobreposição de 
responsabilidades.

(8) O Contabilista da Comissão continua a 
ser responsável pela Secção “Comissão”, 
assim como pela Secção “SEAE” do 
orçamento.
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Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de garantir o controlo 
democrático da execução do orçamento 
da União Europeia, deverá ser 
apresentada anualmente ao Parlamento 
Europeu uma declaração de fiabilidade 
sobre a gestão e os sistemas de controlo 
interno das delegações da União.

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(10-B) O Fundo Europeu de 
Desenvolvimento, sendo o mais 
importante instrumento financeiro da 
União Europeia na cooperação para o 
desenvolvimento com os Estados de 
África, Caraíbas e Pacífico, deverá ser 
abrangido pelo orçamento geral da União 
Europeia e pelo Regulamento Financeiro 
geral.

Or. en
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(1) No artigo 1.°, segundo parágrafo, é 
inserida a expressão «o Serviço Europeu 
de Acção Externa» imediatamente antes 
de «o Comité Económico e Social».

(1) O artigo 1.º passa ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 1.º

1. O presente regulamento especifica as 
regras relativas à elaboração e à execução 
do orçamento geral das Comunidades 
Europeias, a seguir denominado "o 
orçamento".

2. Para efeitos de aplicação do presente 
Regulamento, o Parlamento Europeu, o 
Conselho Europeu, o Conselho da União 
Europeia, a Comissão Europeia, o 
Tribunal de Justiça da União Europeia e 
o Tribunal de Contas Europeu são 
instituições da União. O Comité 
Económico e Social Europeu, o Comité 
das Regiões, o Provedor de Justiça 
Europeu, a Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados e o Serviço Europeu 
de Acção Externa (SEAE) são 
equiparados a instituições da União.

Para efeitos de aplicação do presente 
Regulamento, o Banco Central Europeu 
não é considerado como instituição 
europeia.

3. Para efeitos de aplicação do presente 
Regulamento, qualquer referência às 
“Comunidades” ou à “União” é 
entendida como referência à União 
Europeia e à Comunidade Europeia da 
Energia Atómica.”
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Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 28.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

(2) No artigo 28.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

«Qualquer proposta ou iniciativa 
submetida à autoridade legislativa pela 
Comissão, pelo Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança ou por um 
Estado-Membro, que seja susceptível de ter 
incidência orçamental, inclusivamente 
sobre o número de postos de trabalho, deve 
ser acompanhada de uma ficha financeira e 
da avaliação prevista no n.º 4 do artigo 27.º 
do presente regulamento.»

Qualquer proposta submetida à autoridade 
legislativa pela Comissão ou por um 
Estado-Membro, que seja susceptível de ter 
incidência orçamental, inclusivamente 
sobre o número de postos de trabalho, deve 
ser acompanhada de uma ficha financeira e 
da avaliação prevista no n.º 4 do artigo 27.º 
do presente regulamento.».

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 30.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

(3) No artigo 30.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

«A Comissão disponibilizará, de maneira 
apropriada, a informação de que dispõe 
sobre os beneficiários de fundos 
provenientes do orçamento quando o 
orçamento é executado numa base 
centralizada, de acordo com o artigo 

«A Comissão disponibilizará, de maneira 
apropriada, a informação de que dispõe 
sobre os beneficiários de fundos 
provenientes do orçamento quando o 
orçamento é executado numa base 
centralizada e directamente pelos seus 
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53.º-A, e a informação sobre os 
beneficiários dos fundos fornecida pelas 
entidades às quais foram delegadas tarefas 
de execução orçamental ao abrigo de 
outros modos de gestão.»

serviços ou por delegação da União, nos 
termos do segundo parágrafo do artigo 
51.º, e a informação sobre os beneficiários 
dos fundos fornecida pelas entidades às 
quais foram delegadas tarefas de execução 
orçamental ao abrigo de outros modos de 
gestão.»

Or. en

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(4) No artigo 31.°, primeiro parágrafo, é 
inserida a expressão «o Serviço Europeu de 
Acção Externa» imediatamente antes de «o 
Comité Económico e Social.»

(4) No artigo 31.°, primeiro parágrafo, é 
inserida a expressão «o Conselho 
Europeu» imediatamente antes de «o 
Conselho» e a expressão «e o Serviço 
Europeu de Acção Externa» imediatamente 
antes de “elaborarão.”

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Ao artigo 41.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
“2-A. Todas as receitas e despesas dos 
Fundos Europeus de Desenvolvimento 
respectivos são inscritas numa rubrica 
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orçamental específica da secção do 
orçamento referente à Comissão."

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Ao n.º 1 do artigo 46.º, ponto 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 
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 
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central do SEAE. Esta informação é 
apresentada em anexo ao quadro de 
pessoal da secção do orçamento referente 
ao SEAE.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 46 – parágrafo 1 – n.ºs 6 e 7 (novos) 

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Ao artigo 46.º, parágrafo 1, são 
aditados os seguintes números:
"6. Nas rubricas orçamentais individuais, 
as despesas necessárias para as missões 
de cada representante especial, enviado 
especial, chefe de missão ou outra 
entidade análoga, individualmente 
considerados.
7. Num anexo ao orçamento, o total de 
despesas administrativas do SEAE no ano 
precedente, por delegação e para a sua 
administração central."

Or. en

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(5) Ao artigo 50.º, primeiro parágrafo, é 
aditado o seguinte período:

Suprimido
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«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.»

Or. en

Alteração 18 – (caduca se a alt. 17 for aprovada)

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

Texto da Comissão Alteração

(5) Ao artigo 50.º, primeiro parágrafo, é 
aditado o seguinte período:

(5) Ao artigo 50.º, primeiro parágrafo, são
aditados os seguintes períodos:

«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 para 
funcionamento administrativo das 
delegações da União, nos termos do artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.»

Essas regras não podem incluir qualquer 
derrogação às disposições do presente 
Regulamento. O Parlamento Europeu ou 
o Conselho podem decidir revogar a 
delegação;

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao artigo 51.º são aditados os seguintes 
parágrafos:

(6) Ao artigo 51.º são aditados os seguintes 
parágrafos:

«No entanto, a Comissão pode delegar os 
seus poderes de execução orçamental 
relativos às dotações da sua própria secção 
nos chefes das delegações da União. 
Quando os chefes das delegações da União 
actuarem como gestores orçamentais 
subdelegados da Comissão, aplicarão as 
regras da Comissão em matéria de 
execução do orçamento e estarão sujeitos 
aos mesmos deveres e obrigações, 
nomeadamente de prestação de contas, que 
qualquer outro gestor orçamental 
subdelegado da Comissão.

«No entanto, a Comissão pode delegar os 
seus poderes de execução orçamental 
relativos às dotações operacionais da sua 
própria secção nos chefes das delegações da 
União. Quando os chefes das delegações da 
União actuarem como gestores orçamentais 
subdelegados da Comissão, aplicarão as 
regras da Comissão em matéria de execução 
do orçamento e estarão sujeitos aos mesmos 
deveres e obrigações, nomeadamente de 
prestação de contas, que qualquer outro 
gestor orçamental subdelegado da Comissão.

A Comissão retira essa delegação de 
poderes de acordo com as suas prórpias 
regras.

Para efeitos do segundo parágrafo, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tomará as medidas necessárias para 
facilitar a cooperação entre as delegações 
da União e os serviços da Comissão.»

Para efeitos do segundo parágrafo, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
tomará as medidas necessárias para facilitar a 
cooperação entre as delegações da União e os 
serviços da Comissão.»

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 59 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(8) Ao artigo 59.º é aditado o seguinte n.º 
5:

(8) Ao artigo 59.º é aditado o seguinte n.º 
5:

"5. Sempre que os chefes das delegações 
da União actuarem na qualidade de 
gestores orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo do
artigo 51.° farão referência à Comissão 
enquanto sua instituição, sempre que as 
suas funções de gestores orçamentais o 
exigirem.»

"5. Sempre que os chefes das delegações 
da União actuarem na qualidade de 
gestores orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo do 
artigo 51.°, serão sujeitos à Comissão, 
enquanto responsável pela definição, 
exercício, controlo e avaliação das suas 
obrigações e responsabilidades de 
gestores orçamentais subdelegados."

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 60 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No final do segundo parágrafo do 
n.º 7 do artigo 60.º, é aditado o seguinte 
período:
"Os relatórios anuais de actividades 
também serão colocados à disposição da 
autoridade orçamental."

Or. en
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Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(9)Na Secção 2, é inserido o seguinte 
artigo 60.º-A:

(9) Na Secção 2, é inserido o seguinte 
artigo 60.º-A:

“Artigo 60.º-A “Artigo 60.º-A

1. Sempre que os chefes das delegações da 
União actuarem como gestores orçamentais 
subdelegados em conformidade com o 
segundo parágrafo do artigo 51.°, 
cooperarão estreitamente com a Comissão 
com vista a assegurar uma correcta 
execução dos fundos, a fim de garantir, em 
especial, a legalidade e a regularidade das 
operações financeiras, o respeito do 
princípio da boa gestão financeira na 
gestão dos fundos e a protecção eficaz dos 
interesses financeiros da União. 

1. Sempre que os chefes das delegações da 
União actuarem como gestores orçamentais 
subdelegados em conformidade com o 
segundo parágrafo do artigo 51.°, 
cooperarão estreitamente com a Comissão 
com vista a assegurar uma correcta 
execução dos fundos, a fim de garantir, em 
especial, a legalidade e a regularidade das 
operações financeiras, o respeito do 
princípio da boa gestão financeira na 
gestão dos fundos e a protecção eficaz dos 
interesses financeiros da União. 

Para o efeito, tomarão as medidas 
necessárias para evitar qualquer situação 
susceptível de comprometer a 
responsabilidade da Comissão 
relativamente à execução do orçamento 
cuja gestão lhes foi subdelegada, bem 
como qualquer conflito de interesses ou de
prioridades com impacto na execução das 
tarefas de gestão financeira que lhes foram 
subdelegadas. 

Para o efeito, tomarão as medidas 
necessárias para evitar qualquer situação 
susceptível de comprometer a 
responsabilidade da Comissão 
relativamente à execução do orçamento 
cuja gestão lhes foi subdelegada, bem 
como qualquer conflito de prioridades 
susceptível de ter impacto na execução das 
tarefas de gestão financeira que lhes foram 
subdelegadas. 

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 aos directores-gerais 
responsáveis da Comissão e do SEAE. 
Este último tomará as medidas 
necessárias para resolver a situação.

2. Sempre que o chefe de uma delegação 
da União se encontra numa das situações 
referidas no n.° 6 do artigo 60.°, submeterá 
essa situação à instância especializada em 
matéria de irregularidades financeiras 

2. Sempre que o chefe de uma delegação 
da União se encontra numa das situações 
referidas no n.° 6 do artigo 60.°, submeterá 
essa situação à instância especializada em 
matéria de irregularidades financeiras 
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instituída nos termos do n.° 4 do artigo 
66.°. No caso de uma actividade ilegal, de 
fraude ou de corrupção, susceptível de 
prejudicar os interesses da União, 
informará as autoridades e instâncias 
designadas pela legislação em vigor.

instituída nos termos do n.° 4 do artigo 
66.°. No caso de uma actividade ilegal, de 
fraude ou de corrupção, susceptível de 
prejudicar os interesses da União, 
informará as autoridades e instâncias 
designadas pela legislação em vigor.

3. Os chefes das delegações da União, que 
actuam como gestores orçamentais 
subdelegados de acordo com o segundo 
parágrafo do artigo 51.°, apresentarão um 
relatório duas vezes por ano ao respectivo 
gestor orçamental delegado, por forma a 
que este último possa integrar esses 
relatórios no seu relatório anual de 
actividades a que se refere o n.° 7 do 
artigo 60.°. Esse relatório dos chefes das 
delegações da União incluirá informações 
sobre a eficiência e a eficácia dos sistemas 
internos de gestão e de controlo aplicados 
na sua delegação, bem como a gestão das 
operações que lhes foram confiadas por 
subdelegação.

3. Os chefes das delegações da União, que 
actuam como gestores orçamentais 
subdelegados de acordo com o segundo 
parágrafo do artigo 51.°, apresentarão um 
relatório duas vezes por ano ao respectivo 
gestor orçamental delegado sob forma de 
relatório anual de actividades, nos termos 
do n.º 7 do artigo 60.º, mutatis mutandis, 
por forma a que este último possa integrar 
esses relatórios no seu relatório anual de 
actividades. Os relatórios anuais de 
actividades dos chefes das delegações 
serão anexados, juntamente com a 
declaração de fiabilidade, nos termos do 
n.º 3-A do artigo 66.º, ao relatório anual 
de actividades do gestor orçamental 
delegado, que o transmitirá ao 
Parlamento Europeu, nos termos do n.º 7 
do artigo 60.º.
A pedido da comissão competente do 
Parlamento Europeu, os chefes das 
delegações apresentar-lhe-ão um relatório 
sobre a execução das suas funções 
orçamentais. 
Um relatório anual intercalar dos chefes 
das delegações da União incluirá 
informações sobre a eficiência e a eficácia 
dos sistemas internos de gestão e de 
controlo aplicados na sua delegação, bem 
como a gestão das operações que lhes 
foram confiadas por subdelegação.

4. Os chefes das delegações da União, que 
actuam na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados de acordo com o 
segundo parágrafo do artigo 51.°, 
responderão a qualquer pedido apresentado 
pelo gestor orçamental delegado da 
Comissão.»

4. Os chefes das delegações da União, que 
actuam na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados de acordo com o 
segundo parágrafo do artigo 51.°, 
responderão a qualquer pedido apresentado 
pelo gestor orçamental delegado da 
Comissão, assim como pela comissão 
competente do Parlamento Europeu.»
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Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao n.º 1 do artigo 61.º é aditado o 
seguinte parágrafo:

Suprimido

«As responsabilidades do Contabilista do 
SEAE dizem exclusivamente respeito à 
respectiva secção do orçamento, tal como 
executada por este serviço.»

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(11) O artigo 66.º é alterado do seguinte 
modo:

(11) O artigo 66.º é alterado do seguinte 
modo:

a) É inserido o seguinte n.º 3-A: a) É inserido o seguinte n.º 3-A:
“3-A. Em caso de subdelegação nos 
chefes das delegações da União, o gestor 
orçamental delegado será responsável pela 
definição dos sistemas internos de gestão e 
de controlo aplicados, bem como pela 
respectiva eficiência e eficácia. Os chefes 
das delegações da União serão 
responsáveis pela organização e 
funcionamento adequados desses sistemas, 

“3-A. Em caso de subdelegação nos 
chefes das delegações da União, o gestor 
orçamental delegado será responsável pela 
definição dos sistemas internos de gestão e 
de controlo aplicados, bem como pela 
respectiva eficiência e eficácia. Os chefes 
das delegações da União serão 
responsáveis pela organização e 
funcionamento adequados desses sistemas, 
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de acordo com as instruções do gestor 
orçamental delegado, e pela gestão dos 
fundos e das operações que executam na 
delegação da União sob a sua 
responsabilidade.

de acordo com as instruções do gestor 
orçamental delegado, e pela gestão dos 
fundos e das operações que executam na 
delegação da União sob a sua 
responsabilidade. Antes de assumirem as 
suas funções, os chefes das delegações 
deverão participar em cursos de formação 
específicos sobre as tarefas e 
responsabilidades dos gestores 
orçamentais e sobre a execução do 
orçamento.

Os chefes das delegações da União 
prestarão contas relativamente às 
responsabilidades que lhes incumbem por 
força do primeiro parágrafo, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 60.º.

Os chefes das delegações da União 
prestarão contas relativamente às 
responsabilidades que lhes incumbem por 
força do primeiro parágrafo, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 60.º.

Os chefes das delegações da União 
apresentam anualmente ao gestor 
orçamental delegado da Comissão uma 
declaração de fiabilidade relativa aos 
sistemas internos de gestão e de controlo 
aplicados na respectiva delegação, a fim de 
permitir ao gestor orçamental elaborar a 
sua própria declaração de fiabilidade.»

Os chefes das delegações da União 
apresentam anualmente ao gestor 
orçamental delegado da Comissão uma 
declaração de fiabilidade relativa aos 
sistemas internos de gestão e de controlo 
aplicados na respectiva delegação, assim 
como sobre a gestão das operações 
realizadas por subdelegação e os 
respectivos resultados, a fim de permitir ao 
gestor orçamental elaborar a sua própria 
declaração de fiabilidade. Essa declaração 
dos chefes das delegações será anexada, 
juntamente com o respectivo relatório 
anual de actividades, ao relatório anual 
de actividades do gestor orçamental 
delegado e será transmitida ao 
Parlamento Europeu.»

Or. en



PR\823339PT.doc 23/26 PE445.691v01-00

PT

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 66 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte n.º 5: b) É aditado o seguinte n.º 5:

"5. Sempre que os chefes das delegações 
da União actuam na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo do 
artigo 51.º, a instância especializada em 
matéria de irregularidades financeiras, 
instituída pela Comissão nos termos do n.º 
4, será competente nos casos nele 
referidos.

"5. Sempre que os chefes das delegações 
da União actuam na qualidade de gestores 
orçamentais subdelegados em 
conformidade com o segundo parágrafo do 
artigo 51.º, a instância especializada em 
matéria de irregularidades financeiras, 
instituída pela Comissão nos termos do n.º 
4, será competente nos casos nele 
referidos.

Se a instância detectar problemas 
sistémicos, enviará um relatório 
acompanhado de recomendações ao gestor 
orçamental, ao Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e ao gestor 
orçamental delegado da Comissão, desde 
que este último não seja a pessoa 
envolvida, assim como ao Auditor Interno.

Se a instância detectar problemas 
sistémicos, enviará um relatório 
acompanhado de recomendações ao gestor 
orçamental, ao Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e ao gestor 
orçamental delegado da Comissão, desde 
que este último não seja a pessoa 
envolvida, assim como ao Auditor Interno 
da Comissão.

Com base no parecer da instância, a 
Comissão pode solicitar ao Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança que 
instaure, na sua qualidade de autoridade 
investida do poder de nomeação, um 
processo com vista a apurar a 
responsabilidade disciplinar ou pecuniária 
dos gestores orçamentais subdelegados, se 
as irregularidades disserem respeito às 
competências da Comissão que lhes foram 
subdelegadas.

Com base no parecer da instância, a 
Comissão solicita ao Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança que instaure, na sua 
qualidade de autoridade investida do poder 
de nomeação, um processo com vista a 
apurar a responsabilidade disciplinar ou 
pecuniária dos gestores orçamentais 
subdelegados, se as irregularidades 
disserem respeito às competências da 
Comissão que lhes foram subdelegadas.

Nesse caso, o Alto Representante tomará 
as medidas adequadas em conformidade 
com o Estatuto dos Funcionários.»

Nesse caso, o Alto Representante aplicará 
as sanções disciplinares e/ou pecuniárias 
recomendadas pela Comissão.
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O mesmo é aplicável, mutatis mutandis, 
pelos Estados-Membros relativamente ao 
respectivo pessoal destacado. 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

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

(12) Ao artigo 85.º, são aditados os 
seguintes parágrafos:

(12) Ao artigo 85.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:

«Para efeitos da auditoria interna do 
SEAE, os chefes das delegações da União, 
que actuam como gestores orçamentais 
subdelegados em conformidade com o 
segundo parágrafo do artigo 51.°, estarão 
sujeitos aos poderes de controlo do 
auditor interno da Comissão 
relativamente à gestão financeira que lhes 
foi subdelegada.

"O auditor interno da Comissão terá as 
mesmas competências relativamente ao 
SEAE, referidas no artigo 1.º, que as que 
tem relativamente aos serviços da 
Comissão."

A fim de garantir a coerência, a eficiência 
e a eficácia, o Auditor Interno da 
Comissão actuará igualmente na 
qualidade de auditor interno do SEAE no 
que diz respeito à execução da sua secção 
do orçamento.»

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 126 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Ao n.º 1 do artigo 126.º é aditada a 
seguinte alínea d):
"d) o mapa de variações de capitais, 
apresentando em pormenor os aumentos e 
diminuições durante o ano em cada 
regime de pensões referido no Estatuto 
dos Funcionários das Comunidades 
Europeias e no Regime aplicável aos 
outros agentes destas Comunidades."

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 146 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 146.º, o n.º 3 passa a ter 
a seguinte redacção:
"3. As instituições da União, tal como 
definidas no n.º 2 do artigo 1.º, 
apresentarão ao Parlamento Europeu, a 
pedido deste, qualquer informação 
necessária ao bom desenrolar do 
processo de quitação relativamente ao 
exercício em causa, nos termos do artigo 
319.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.”

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 165

Texto da Comissão Alteração

(14) No artigo 165.º, o primeiro período 
passa a ter a seguinte redacção:

(14) No artigo 165.º, o primeiro período 
passa a ter a seguinte redacção:

«A execução das acções pelos países 
terceiros beneficiários ou pelas 
organizações internacionais será sujeita ao 
controlo da Comissão, em conformidade 
com o artigo 53.º-A.»

«A execução das acções pelos países 
terceiros beneficiários ou pelas 
organizações internacionais será sujeita ao 
controlo da Comissão.»

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002
Artigo 185 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(15) No artigo 185.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«3. O auditor interno da Comissão 
exercerá, no que diz respeito aos 
organismos a que se refere o n.º 1, as 
mesmas competências que lhe são 
atribuídas em relação aos serviços da 
Comissão ou às delegações da União.»

Or. en


