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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 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.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Deve ser garantida a lealdade e a 
independência de todo o pessoal do 
SEAE, quer sejam funcionários da UE ou 
agentes temporários. O pessoal em causa 
deve beneficiar de igualdade de 
tratamento, gozar dos mesmos direitos e 
estar sujeito às mesmas obrigações.
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Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O Alto Representante deve adoptar 
as normas, equivalentes às estabelecidas 
na Decisão da Comissão C(2008)6866 de 
12.11.08, relativa ao regime aplicável aos 
peritos nacionais destacados e aos peritos 
nacionais em formação profissional nos 
serviços da Comissão, bem com na 
Decisão 2007/829/CE do Conselho1, ao 
abrigo das quais são colocados à 
disposição do SEAE peritos nacionais 
destacados (PND), com o objectivo de 
transmitir conhecimentos especializados. 
Essas normas devem determinar, em 
especial, que os PND exerçam as suas 
funções e ajam unicamente de acordo 
com os interesses da União e não aceitem, 
no exercício das suas funções, quaisquer 
instruções do seu empregador ou de um 
governo nacional.

__________
1Decisão do Conselho 2007/829/CE, de 5 de 
Dezembro de 2007, relativa ao regime aplicável 
aos peritos e militares nacionais destacados junto 
do Secretariado-Geral do Conselho e que altera a 
Decisão 2003/479/CE (JO L 327 de 13.12.2007) p.
10).

Alteração 4

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 

(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 
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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.

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

A fim de evitar nomeações arbitrárias, afigura-se necessário justificar devidamente esse tipo 
de transferência.

Alteração 5

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 
Disciplina no SEAE.

(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.

Justificação

A fim de evitar duplicações desnecessárias, o Conselho de Disciplina da Comissão deve 
igualmente funcionar como Conselho de Disciplina para o SEAE.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 95-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 95.º-A
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O pessoal do SEAE será seleccionado 
segundo um procedimento transparente, 
com base no mérito em termos de 
competências e de conhecimentos 
especializados pertinentes para as missões 
do SEAE, de modo a garantir os serviços 
de pessoal dotado dos mais altos níveis de 
capacidade, eficiência e integridade, e 
tendo como objectivo criar um equilíbrio 
regional, geográfico e de género no 
SEAE. O pessoal do SEAE deve contar 
com uma presença significativa de 
nacionais de todos os Estados-Membros.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-A
Sem prejuízo do disposto no Regulamento 
Financeiro, em nenhuma circunstância 
podem os funcionários ou agentes 
temporários do SEAE receber quaisquer 
pagamentos, contributos financeiros 
suplementares ou contributos de outro 
tipo, provenientes de qualquer fonte 
externa ao SEAE.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.°-B
O Código de Conduta Profissional, cuja 
elaboração compete ao Alto 
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Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, deve ser 
seguido e respeitado por todo o pessoal do 
SEAE.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A –Artigo 99 – n.º 1 – parágrafo 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 
Disciplina para o SEAE, o Conselho de 
Disciplina da Comissão funciona 
igualmente como Conselho de Disciplina 
do SEAE.

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

Justificação

A fim de evitar duplicações desnecessárias, o Conselho de Disciplina da Comissão deve 
igualmente funcionar como Conselho de Disciplina para o SEAE.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 99.º-A
Os funcionários e agentes do SEAE 
cooperam estreitamente com o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude, o qual 
detém competência exclusiva no âmbito 
da luta contra a fraude a nível do SEAE.
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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes da União Europeia
Artigo 50-B, n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. São responsáveis, nos termos do 
artigo 66.º do Regulamento Financeiro, 
pela sua actuação como agentes 
temporários do SEAE, mesmo depois de 
serem reintegrados nos respectivos 
serviços diplomáticos nacionais.
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