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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração1

Proposta de regulamento
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO CONSELHO REGULAMENTO DO CONSELHO

relativo à empresa comum ECSEL relativo à empresa comum ECSEL 
(Componentes e Sistemas Eletrónicos 
para uma Liderança Europeia)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Alteração2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A empresa comum ENIAC, 
constituída pelo Regulamento (CE) 
n.º 72/2008 do Conselho22, de 20 de 
dezembro de 2007, implementou com êxito 
uma agenda de investigação que reforçou 
os domínios pertinentes da nanoeletrónica, 
nos quais a Europa aumentou a sua 
competitividade graças à intensificação do 
investimento em domínios prioritários e ao 
envolvimento de todo o ecossistema.

(10) A empresa comum ENIAC (do 
acrónimo inglês: Electronic Numerical 
Integrator Analyser and Computer), 
constituída pelo Regulamento (CE) 
n.º 72/2008 do Conselho22, de 20 de 
dezembro de 2007, implementou com êxito 
uma agenda de investigação que reforçou 
os domínios pertinentes da nanoeletrónica, 
nos quais a Europa aumentou a sua 
competitividade graças à intensificação do 
investimento em domínios prioritários e ao 
envolvimento de todo o ecossistema.

__________________ __________________
22 JO L 30 de 4.2.2008, p. 21. 22 JO L 30, 4.02.2008, p. 21
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Alteração3

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O auditor interno da Comissão deve 
exercer sobre a empresa comum ECSEL os 
mesmos poderes do que os exercidos 
relativamente à Comissão.

(25) O auditor interno da Comissão deve 
exercer sobre a empresa comum ECSEL os 
mesmos poderes do que os exercidos 
relativamente à Comissão. O mesmo se 
aplica ao Tribunal de Contas Europeu e 
ao Parlamento Europeu.

Alteração4

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
emite um parecer sobre, nomeadamente, a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. As 
contas da empresa comum ECSEL não
devem ser examinadas pelo Tribunal de 
Contas, para evitar a duplicação do seu 
exame.

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
emite um parecer sobre, nomeadamente, a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. 
Não obstante este parecer, que não 
constitui uma auditoria, as contas da 
empresa comum ECSEL devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas.
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Alteração5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para executar a iniciativa tecnológica 
conjunta no domínio dos «Componentes e 
sistemas eletrónicos para uma liderança 
europeia», é constituída uma empresa 
comum, na aceção do artigo 187.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL»), por um período que 
termina em 31 de dezembro de 2024.

1. Para executar a iniciativa tecnológica 
conjunta no domínio dos «Componentes e 
sistemas eletrónicos para uma liderança 
europeia», é constituída uma empresa 
comum, na aceção do artigo 187.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL (Componentes e Sistemas 
Eletrónicos para uma Liderança 
Europeia»), por um período que termina 
em 31 de dezembro de 2024.

Alteração6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) assegurar a disponibilidade de 
componentes e sistemas eletrónicos em 
mercados fundamentais e responder a 
desafios sociais, procurando manter a 
Europa na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico, colmatando a lacuna entre 
investigação e exploração dos resultados, 
reforçando a capacidade de inovação e 
gerando crescimento económico e emprego 
na União;

(c) assegurar a disponibilidade de 
componentes e sistemas eletrónicos em 
mercados fundamentais e responder a 
desafios sociais, procurando manter a 
Europa na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico, colmatando a lacuna entre 
investigação industrial e comercial e 
exploração dos resultados, reforçando a 
capacidade de inovação e gerando 
crescimento económico e emprego na 
União;

Alteração7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) alinhar as estratégias com os 
Estados-Membros para atrair investimento 
privado e contribuir para a eficácia do 
apoio público, evitando a duplicação e a 
fragmentação desnecessárias de esforços, e 
facilitando a participação dos atores 
envolvidos na investigação e na inovação;

(d) alinhar as estratégias com os Estados-
Membros para atrair investimento privado 
e contribuir para a eficácia do apoio 
público, evitando a duplicação e a 
fragmentação desnecessárias de esforços, 
aplicando um modelo de funcionamento 
simplificado e medidas de simplificação e 
facilitando a participação dos atores 
envolvidos na investigação e na inovação;

Alteração8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.°, n.º 1, do Estatuto dos 
Funcionários e no artigo 6.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no Diretor Executivo os poderes da 
entidade competente para proceder a 
nomeações e define as condições em que 
essa delegação de poderes pode ser 
suspensa. O Diretor Executivo está 
autorizado a subdelegar esses poderes.

O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.°, n.º 1, do Estatuto dos 
Funcionários e no artigo 6.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no Diretor Executivo os poderes da 
entidade competente para proceder a 
nomeações e define as condições em que 
essa delegação de poderes pode ser 
suspensa. O Diretor Executivo apresenta, 
na reunião seguinte do Conselho de 
Administração, um relatório sobre os 
poderes delegados e está autorizado a 
subdelegar esses poderes.

O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
seu mérito e nas suas capacidades 
administrativas e de gestão 
documentadas, bem como nas suas 
competências e experiência pertinentes, a 
partir de uma lista de candidatos 
propostos pela Comissão que resulte de 
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um concurso aberto e transparente, na 
sequência da publicação de um convite a 
manifestação de interesse no Jornal 
Oficial da União Europeia e noutros 
meios de comunicação. O Conselho de 
Administração deve decidir em 
conformidade com o parecer do 
Parlamento Europeu baseado na 
recomendação conjunta da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia e 
da Comissão do Controlo Orçamental.

Antes de ser nomeado, o candidato 
selecionado pelo Conselho de 
Administração deve responder às 
perguntas dos membros da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia e 
da Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento Europeu.

O Diretor Executivo deve definir para a 
empresa comum e no prazo de seis meses 
a contar da data da sua constituição:

-- Uma estratégia antifraude;

- Uma estratégia em matéria de prevenção 
e gestão de conflitos de interesses, e

- Uma estratégia em matéria de proteção 
dos autores de denúncias.

O Diretor Executivo deve apresentar cada 
uma das estratégias ao Conselho de 
Administração. O Diretor Executivo deve 
definir revisões regulares para cada uma 
das estratégias e as respetivas regras de 
implementação. A primeira revisão deve 
ocorrer no prazo de seis meses a contar da 
definição das três estratégias. 

Alteração9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3



AD\1014680PT.doc 7/20 PE521.741v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excecionais, o Conselho 
de Administração pode decidir suspender 
temporariamente a delegação dos poderes 
da entidade competente para proceder a 
nomeações no Diretor Executivo e os 
poderes subdelegados por este último, 
passando a exercê-los ou delegando-os 
num dos seus membros ou num membro do 
pessoal distinto do Diretor Executivo.

Em circunstâncias excecionais, o Conselho 
de Administração pode decidir suspender 
temporariamente a delegação dos poderes 
da entidade competente para proceder a 
nomeações no Diretor Executivo e os 
poderes subdelegados por este último, 
passando a exercê-los ou delegando-os 
num dos seus membros ou num membro do 
pessoal distinto do Diretor Executivo. O 
Conselho de Administração informa por 
escrito a Comissão e o Parlamento 
Europeu sobre essas decisões de 
suspensão no prazo de cinco dias úteis, 
justificando-as pormenorizadamente e 
especificando as regras de aplicação das 
novas disposições ou das disposições 
temporárias relativas à gestão da empresa 
comum.

Alteração10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O pessoal da empresa comum ECSEL é 
composto por agentes temporários e 
agentes contratuais.

5. O pessoal da empresa comum ECSEL é 
composto por agentes temporários e 
agentes contratuais. A empresa comum 
ECSEL deve tomar medidas 
administrativas adequadas, incluindo 
através de estratégias de formação e 
prevenção, para evitar conflitos de 
interesses, nomeadamente relacionados 
com questões relativas ao exercício de 
atividades profissionais após a cessação 
de funções (por exemplo, «portas 
giratórias», «informações privilegiadas»).
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Alteração11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração adota uma 
decisão que estabelece as regras aplicáveis 
ao destacamento de peritos nacionais na 
empresa comum ECSEL e à utilização de 
estagiários.

2. O Conselho de Administração adota uma 
decisão que estabelece as regras aplicáveis 
ao destacamento de peritos nacionais na 
empresa comum ECSEL e à utilização de 
estagiários, nomeadamente para evitar 
possíveis conflitos de interesses.

Alteração12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum ECSEL 
repara, de acordo com os princípios gerais 
comuns ao direito dos Estados-Membros, 
os danos causados pelo seu pessoal no 
desempenho das suas funções.

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum ECSEL 
repara, de acordo com os princípios gerais 
comuns ao direito dos Estados-Membros, 
os danos causados pelo seu pessoal ou 
pelos membros do Conselho de 
Administração no desempenho das suas 
funções.

Alteração13

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL
faz parte da quitação dada pelo 
Parlamento Europeu à Comissão, sob 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento da empresa comum ECSEL é
dada pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo 
com um procedimento comparável ao
previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e nos 



AD\1014680PT.doc 9/20 PE521.741v03-00

PT

previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

artigos 164.º a 166.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e, aquela, com 
base no relatório de auditoria do Tribunal 
de Contas. O Conselho de Administração 
define, na regulamentação financeira da 
empresa comum, o procedimento a seguir 
nas decisões de quitação, devendo, neste 
contexto, ter em conta as características 
particulares decorrentes da natureza da 
empresa comum enquanto parceria 
público-privada e, designadamente, da 
contribuição do setor privado para o seu 
orçamento. 

Alteração14

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos dois meses seguintes ao final de 
cada exercício financeiro, o Diretor 
Executivo apresenta as contas e o balanço 
anuais do ano precedente ao Tribunal de 
Contas Europeu. A fiscalização efetuada 
pelo Tribunal de Contas far-se-á no local, 
com base em documentos. 

Alteração15

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em caso de recusa de quitação por 
parte do Parlamento Europeu, o Diretor 
Executivo apresenta a sua demissão ao 
Conselho de Administração que examina, 
em função das circunstâncias, a decisão 
final a tomar.
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Alteração16

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Auditorias ex post Auditorias

Alteração17

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para garantir a coerência, a Comissão 
pode decidir realizar as auditorias referidas 
no n.º 1.

2. Para garantir a coerência, o auditor 
interno da Comissão exerce, no que diz 
respeito à empresa comum, as mesmas 
competências que exerce em relação à 
Comissão e pode decidir realizar as 
auditorias referidas no n.º 1.

Alteração18

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Conselho de Administração da 
empresa comum pode criar uma estrutura 
de auditoria interna que avalie a eficácia 
e a eficiência da gestão de riscos, o 
controlo interno e os processos de 
governação da empresa. O auditor interno 
deve utilizar as suas conclusões e 
recomendações como base para a 
elaboração do relatório anual de 
atividades, indicando as deficiências a 
nível do controlo interno no que se refere 
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aos sistemas de gestão e de informação, 
recomendando contramedidas destinadas 
a resolvê-las e, se necessário, formulando 
reservas.

Alteração19

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Tribunal de Contas Europeu deve 
realizar regularmente auditorias, não 
apenas à conformidade, mas também ao 
desempenho das atividades e dos 
parceiros da empresa comum, com base 
em documentos ou verificações no local.

Alteração20

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os membros do pessoal da empresa 
comum, o Diretor Executivo e os 
membros do Conselho de Administração 
revelam, sem demora e sem que a sua 
responsabilidade possa ser posta em causa 
devido a esta revelação, as fraudes de que 
tenham conhecimento no exercício das 
suas funções ou mandatos no OLAF. 
Caso não cumpram esta obrigação, devem 
ser pessoalmente responsabilizados pelas 
consequências das fraudes de que tinham 
conhecimento e que não revelaram ao 
OLAF.
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Alteração21

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A empresa comum ECSEL deve 
publicar no seu sítio Web uma lista dos 
membros do seu Conselho de 
Administração, bem como dos seus peritos 
externos e internos, juntamente com as 
respetivas declarações de interesses e os 
seus curricula vitae. As atas das reuniões 
do Conselho de Administração devem ser 
sistematicamente publicadas.

Alteração22

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados membros da ECSEL e a 
Comissão passam a ser referidos, 
conjuntamente, como as «autoridades 
públicas» da empresa comum ECSEL.

3. Os Estados membros da ECSEL e a 
União Europeia passam a ser referidos, 
conjuntamente, como as «autoridades 
públicas» da empresa comum ECSEL.

Alteração23

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer entidade privada que, 
justificando-o, pretenda participar nos 
objetivos da empresa comum ECSEL pode 
solicitar a adesão às associações 
AENEAS, ARTEMISIA e EPoSS. Em 
caso de recusa de adesão por parte de 
uma associação privada, a decisão deve 
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ser fundamentada, comunicada sem 
demora à Comissão e pode ser objeto de 
um recurso perante o Conselho de 
Administração.

Alteração24

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu 
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo.

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu 
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo. A Comissão dispõe do direito de 
oposição à adesão, salvo quando o 
requerente seja um Estado-Membro da 
União.

Alteração25

Proposta de regulamento
Anexo – secção 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer membro pode desvincular-se 
da empresa comum ECSEL. Nesse caso, a 
perda do vínculo torna-se efetiva e 
irrevogável seis meses após a notificação 
dos outros membros. A partir de então, o 
antigo membro fica livre de todas as 
obrigações, com exceção das aprovadas ou 
incorridas pela empresa comum ECSEL 
antes da notificação da perda do vínculo.

4. Qualquer membro pode desvincular-se 
da empresa comum ECSEL. Nesse caso, a 
perda do vínculo torna-se efetiva e 
irrevogável seis meses após a notificação 
dos outros membros. A partir de então, o 
antigo membro fica livre de todas as 
obrigações, com exceção das aprovadas ou 
incorridas pela empresa comum ECSEL 
antes da notificação da perda do vínculo. 
Em caso de perda de vínculo, é criada 
uma conta entre o membro que se 
desvincula e a empresa comum ECSEL 



PE521.741v03-00 14/20 AD\1014680PT.doc

PT

para saldar as obrigações financeiras.

Alteração26

Proposta de regulamento
Anexo – secção 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração elege um 
presidente para um mandato de, no 
mínimo, um ano.

2. O Conselho de Administração elege, 
numa votação aberta, um presidente para 
um mandato de, no mínimo, um ano.

Alteração27

Proposta de regulamento
Anexo – secção 6 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Diretor Executivo tem o direito de
participar nas deliberações, mas não tem
direito de voto.

O Diretor Executivo participa nas 
deliberações sem direito de voto.

Alteração28

Proposta de regulamento
Anexo – secção 6 – ponto 3 – parágrafo 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão prevê um sistema de alerta 
eficaz a aplicar se houver indicações de 
que o Conselho de Administração se 
prepara para tomar decisões que não 
respeitem o mandato da empresa comum 
ECSEL, que violem o direito da União ou 
que estejam em contradição com os 
objetivos da política da União. Nesses 
casos, a Comissão deve suscitar 
formalmente a questão junto do Conselho 
de Administração e solicitar-lhe que se 
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abstenha de adotar a decisão pertinente se 
não for dada uma explicação satisfatória. 
Caso o Conselho de Administração se 
recuse a atender o pedido, a Comissão 
informa formalmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho desse facto, a fim 
de poder reagir com celeridade. A 
Comissão poderá solicitar ao Conselho de 
Administração que se abstenha 
temporariamente de pôr em prática a 
decisão controversa, enquanto os 
representantes das instituições estiverem a 
debater a questão.

Alteração29

Proposta de regulamento
Anexo – secção 8 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração a partir de uma 
lista de candidatos propostos pela 
Comissão, na sequência de um processo de 
seleção aberto e transparente. Se for caso 
disso, a Comissão associa a representação 
dos outros membros da empresa comum 
ECSEL ao processo de seleção.

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
mérito e nas suas capacidades 
administrativas e de gestão 
documentadas, bem como nas suas 
competências e experiência pertinentes, a 
partir de uma lista de candidatos propostos 
pela Comissão que resulte de um concurso 
aberto e transparente, na sequência da 
publicação de um convite a manifestação 
de interesse no Jornal Oficial da União 
Europeia e nos demais meios de 
comunicação. O Conselho de 
Administração decide em conformidade 
com o parecer do Parlamento Europeu.

Antes de ser nomeado, o candidato 
selecionado pelo Conselho de 
Administração deve responder às 
perguntas dos membros da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia e 
da Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento Europeu.
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Alteração30

Proposta de regulamento
Anexo – secção 9 – ponto 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) submeter as contas anuais ao Conselho 
de Administração, para aprovação;

(d) aprovar as contas anuais para as 
submeter ao Conselho de Administração, 
para aprovação;

Alteração31

Proposta de regulamento
Anexo – secção 9 – ponto 4 – alínea j-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) organizar o concurso público com 
base no qual o Conselho de 
Administração designa o organismo de 
auditoria independente a quem será 
confiada a missão de emitir o parecer 
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Alteração32

Proposta de regulamento
Anexo – secção 9 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Diretor Executivo deve definir 
para a empresa comum e no prazo de seis 
meses a contar da data da sua 
constituição:

- Uma estratégia antifraude;

- Uma estratégia em matéria de prevenção 
e gestão de conflitos de interesses, e
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- Uma estratégia em matéria de proteção 
dos autores de denúncias.

O Diretor Executivo deve apresentar cada 
uma das estratégias ao Conselho de 
Administração. O Diretor Executivo deve 
definir revisões regulares para cada uma 
das estratégias e as respetivas regras de 
implementação. A primeira revisão deve 
ocorrer no prazo de seis meses a contar da 
definição das três estratégias. 

Alteração33

Proposta de regulamento
Anexo – secção 16 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso um membro da empresa comum 
ECSEL não cumpra os compromissos 
respeitantes à contribuição financeira 
acordada, o Diretor Executivo notificá-lo-á 
por escrito e fixará um prazo razoável para 
a resolução desse incumprimento. Se a 
situação não for regularizada no prazo 
estabelecido, o Diretor Executivo convoca 
uma reunião do Conselho de 
Administração para decidir se o membro 
em falta deve ser excluído ou se devem ser 
adotadas outras medidas até que os 
referidos compromissos sejam respeitados.

5. Caso um membro da empresa comum 
ECSEL não cumpra os compromissos 
respeitantes à contribuição financeira 
acordada, o Diretor Executivo notificá-lo-á 
por escrito e fixará um prazo razoável para 
a resolução desse incumprimento. Se a 
situação não for regularizada no prazo 
estabelecido, o Diretor Executivo convoca 
uma reunião do Conselho de 
Administração para decidir se o membro 
em falta deve ser excluído ou se devem ser 
adotadas outras medidas até que os 
referidos compromissos sejam respeitados. 
Qualquer membro que não respeite as 
suas obrigações pode, numa primeira fase 
e após ter sido ouvido e depois de lhe ter 
sido proposto um processo de 
regularização, ver suspenso o seu direito 
de voto pelo Conselho de Administração.

Alteração34

Proposta de regulamento
Anexo – secção 21 – ponto 6-A (novo)



PE521.741v03-00 18/20 AD\1014680PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

6-A. O orçamento anual pode ser objeto 
de orçamentos retificativos.

Alteração35

Proposta de regulamento
Anexo – secção 22 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo apresenta 
anualmente ao Conselho de Administração 
um relatório sobre o exercício das suas 
funções, em conformidade com as regras 
financeiras da empresa comum ECSEL.

1. O Diretor Executivo apresenta 
anualmente ao Conselho de Administração 
um relatório sobre o exercício das suas 
funções, em conformidade com as regras 
financeiras aplicáveis à empresa comum 
ECSEL.

Alteração36

Proposta de regulamento
Anexo – secção 22 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, em conformidade 
com o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são objeto de um parecer emitido por um 
organismo de auditoria independente, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 
Esse parecer é comunicado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
âmbito do processo de quitação.

Alteração37

Proposta de regulamento
Anexo – secção 22 – ponto 4 – parágrafo 2



AD\1014680PT.doc 19/20 PE521.741v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum ECSEL 
não são examinadas pelo Tribunal de 
Contas.

No seu programa de trabalho, o Tribunal 
de Contas tem em consideração, em 
conformidade com as normas 
internacionais de auditoria, os trabalhos 
realizados em aplicação do 
parágrafo anterior.
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