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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer apoia as alterações propostas no projecto de relatório da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, em particular, as alterações destinadas a assegurar que o recrutamento do 
pessoal para o SEAE continue a basear-se nos processos objectivos e transparentes 
consagrados no Estatuto dos Funcionários e no Regime aplicável aos outros Agentes. 

Além disso, a proposta da Comissão é melhorada por via das alterações propostas pelo relator 
competente, que introduzem as disposições aplicáveis ao pessoal do SEAE incluídas no 
acordo político alcançado em relação a este serviço, em Madrid, em Junho último, 
especialmente as disposições em matéria de equilíbrio geográfico e de géneros e de equilíbrio 
entre pessoal proveniente das instituições da UE e dos serviços diplomáticos nacionais. Estas 
alterações devem ser apoiadas, o mesmo sucedendo com as alterações destinadas a abrir os 
lugares do SEAE a funcionários do Parlamento e de outras instituições a partir de 1 de Janeiro 
de 2012.

O relator identificou dois casos - importantes para a política de desenvolvimento da União -
em relação aos quais entende que o acordo político alcançado pelas instituições em 21 de 
Junho, em Madrid, não se encontra reflectido de forma suficientemente clara no texto do 
projecto de decisão do Conselho que estabelece a organização e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Acção Externa, considerando também que o regulamento que modifica o 
Estatuto dos Funcionários deveria comportar a necessária clarificação.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.°
Definição

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:
- "Serviço diplomático", qualquer serviço 
de um Estado-Membro que lide com 
qualquer aspecto da acção externa desse 
Estado-Membro relevante para as 
actividades do Serviço Europeu de Acção 
Externa (SEAE°, incluindo as suas 
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políticas de defesa e segurança, 
desenvolvimento, ambiente e outras.

Justificação

Os grupos de trabalho sobre o SEAE acordaram que deveria ser prevista a possibilidade de 
agentes dos Estados-Membros envolvidos em domínios políticos como a defesa, o 
desenvolvimento, o ambiente e outros domínios abrangidos pela esfera de competências do 
SEAE trabalharem nesse serviço. Uma vez que, em muitos Estados-Membros, os agentes que 
trabalham noutros domínios da acção externa continuam a não fazer parte do "serviço 
diplomático", é necessário alargar o âmbito deste.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

A presente disposição aplica-se, em 
particular, aos nºs 3, 4 e 5 do artigo 9.º 
(relativos aos instrumentos de acção 
externa e programação) da Decisão 
2010/427/UE, do Conselho, de 26 de 
Julho de 2010, que estabelece a 
organização e o funcionamento do 
Serviço Europeu para a Acção Externa1.
________________________________
1 JO L 201 de 3.8.2010, p. 30.

Justificação

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for 
preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 
9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) 
shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under 
the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) 
and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High 
Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions 
from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body 
or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall 
take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore 
absolutely necessary.
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