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Alteração 31
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em conformidade com o artigo 27.° do 
Tratado da União Europeia, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança é 
apoiado pelo Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE). Este Serviço 
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.

(1) Em conformidade com o artigo 27.° do 
Tratado da União Europeia, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança é 
apoiado pelo Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE). Este Serviço 
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. Para efeitos do 
presente regulamento, a expressão 
“pessoal dos serviços diplomáticos 
nacionais” deve igualmente incluir o 
pessoal de outros departamentos 
governamentais que um serviço 
diplomático nacional tencione destacar ou 
tenha destacado para o SEAE.

Or. en

Alteração 32
Eva Lichtenberger

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 33
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 
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.

(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, 
garantindo uma representação geográfica 
adequada. 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 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, tendo em 
conta a necessidade de uma representação 
geográfica adequada.
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Or. pl

Alteração 34
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 
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 aos agentes temporários e 
aos funcionários.

Or. en

Alteração 35
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As nomeações para o SEAE serão 
baseadas no mérito, garantindo um 
equilíbrio adequado em termos 
geográficos e de género. O pessoal do 
SEAE deve contar com a presença 
adequada de cidadãos de todos os 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 36
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias

Texto da Comissão Alteração

2-A. A expressão “nacional de um 
Estado-Membro das Comunidades” é 
substituída por “cidadão da União”.

Or. en

Alteração 37
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7-A (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Artigo 38 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O artigo 38.º, alínea f), passa a ter a 
seguinte redacção:
“f) O funcionário destacado conserva o 
lugar [...]; durante o seu destacamento 
subirá de escalão e [...] será promovido 
em conformidade com as decisões 
adoptadas nos termos do n.º 1, segundo 
parágrafo, do artigo 15.º do Regime 
aplicável aos outros agentes”.

Or. en

Justificação

A actual formulação não cria segurança jurídica suficiente no que diz respeito às subidas de 
escalão e às promoções ocorridas durante o destacamento. O funcionário destacado 
necessita de segurança jurídica no que respeita ao seu lugar após o regresso ao serviço de 
origem; por tal motivo, devem ser garantidas as subidas de escalão e as promoções, em 
conformidade com as disposições pertinentes, ocorridas durante o destacamento.
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Alteração 38
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7-B (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Artigo 39 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

7-B. O artigo 39.º, alínea f), passa a ter a 
seguinte redacção:
“f) Ao terminar o destacamento, o 
funcionário é obrigatoriamente 
reintegrado na primeira vaga, num 
lugar da sua categoria ou quadro e que 
corresponda ao seu grau actual, desde 
que possua as aptidões requeridas para 
esse lugar. Se o funcionário recusar o 
lugar que lhe for oferecido conserva o 
direito à reintegração, nas mesmas 
condições, até ocorrer a segunda vaga 
num lugar da sua categoria ou quadro e 
que corresponda ao seu grau; em caso de 
segunda recusa, o funcionário pode ser 
demitido, após consulta da Comissão 
Paritária. Até à data da sua reintegração 
efectiva, o funcionário mantém-se em 
situação de licença sem vencimento.”

Or. en

Justificação

A actual formulação não cria segurança jurídica suficiente no que diz respeito às subidas de 
escalão e às promoções ocorridas durante o destacamento. O funcionário destacado 
necessita de segurança jurídica no que respeita ao seu lugar após o regresso ao serviço de 
origem; por tal motivo, devem ser garantidas as subidas de escalão e as promoções, em 
conformidade com as disposições pertinentes, ocorridas durante o destacamento.

Alteração 39
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Anexo VII – artigo 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

9-A. É inserido o seguinte artigo no 
Anexo VII:

Artigo 13.º-A
1. Em derrogação aos artigos 11.º a 13.º, 
os funcionários do Parlamento Europeu 
enviados em missão a um dos três locais 
de trabalho dessa instituição podem optar 
por não apresentar documentos 
comprovativos. Nesse caso, é pago um 
montante fixo, correspondente a 60% do 
máximo estabelecido para o país em 
causa, por cada noite que tenham sido 
autorizados a passar no local da missão. 
Pode ser pago um adiantamento sobre as 
despesas de deslocação em serviço.
Esse montante fixo não pode, em nenhum 
caso, ser pago relativamente às noites que 
antecedem o início do trabalho em 
missão, ou que sucedem à conclusão do 
trabalho em missão.
Relativamente ao mesmo período de 
deslocação em serviço, os funcionários 
enviados em missão não podem, em 
nenhum caso, combinar o reembolso de 
um montante fixo por despesas de 
alojamento com o reembolso na base de 
documentos comprovativos. Se a 
declaração de despesas de missão não 
esclarecer o método escolhido, o 
reembolso dessas despesas é efectuado 
com base em documentos comprovativos.
2. Os funcionários do Parlamento 
Europeu em deslocação de serviço a 
Estrasburgo durante os períodos de 
sessões podem, com base num pedido 
incluído na sua declaração de despesas de 
missão, reclamar o pagamento de um 
subsídio calculado em função da distância 
para a viagem entre a cidade de 
Estrasburgo e o seu local de alojamento.
Esse subsídio calculado em função da 
distância será pago se:
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– os funcionários enviados em missão 
apresentarem uma factura de hotel 
liquidada;
– a distância entre a cidade de 
Estrasburgo e o local de alojamento for 
suficientemente considerável.
O montante total reembolsado, 
relativamente à factura de hotel e ao 
subsídio calculado em função da 
distância, não pode exceder o máximo 
para a cidade de Estrasburgo.

Or. en

Justificação

É necessário aditar disposições específicas ao Estatuto dos Funcionários de modo a 
satisfazer as necessidades especiais do Parlamento Europeu, cujos funcionários são 
chamados a efectuar deslocações de serviço periódicas de um local de trabalho da instituição 
para outro.

Alteração 40
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Anexo VII – artigo 13-A

Texto da Comissão Alteração

9-B. O artigo 13.º-A do Anexo VII passa a 
ter a seguinte redacção:

“Artigo 13.º-A
As normas de execução dos artigos 11.º, 
12.º, 13.º e 13.º-A do presente anexo 
serão adoptadas pelas várias instituições 
no âmbito das disposições gerais de 
execução.”

Or. en

Justificação

É necessário aditar disposições específicas ao Estatuto dos Funcionários de modo a 
satisfazer as necessidades especiais do Parlamento Europeu, cujos funcionários são 
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chamados a efectuar deslocações de serviço periódicas de um local de trabalho da instituição 
para outro.

Alteração 41
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-C (novo)
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Anexo VIII – artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9-C. O artigo 9.º, n.º 2, do Anexo VIII 
passa a ter a seguinte redacção:
“2. No interesse do serviço e com base 
em critérios objectivos e concretos e em 
procedimentos transparentes fixados em 
disposições gerais de execução, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações pode decidir não aplicar a 
redução atrás referida. O número total
de funcionários [...] que podem 
aposentar-se anualmente sem qualquer 
redução da pensão não pode ser superior 
a 10% dos funcionários de todas as 
instituições que se tenham aposentado 
no ano anterior. Esta percentagem pode 
variar anualmente entre 8% e 12%, 
sujeita a um total de 20% durante um 
período de dois anos e ao princípio da
neutralidade orçamental. Antes do 
termo de um prazo de cinco anos, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação da aplicação desta medida. 
Sempre que se justifique, a Comissão 
apresentará, nos termos do artigo 336.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, uma proposta para 
fixar após cinco anos a percentagem 
anual máxima entre 5% e 10% do 
número total dos funcionários de todas 
as instituições que se tenham aposentado 
no ano anterior. Esta disposição não 
prejudica o artigo 39.º do Regime 
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aplicável aos outros agentes. “

Or. en

Justificação

Introduz uma clarificação necessária das disposições relativas à reforma antecipada.

Alteração 42
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Contudo, no que respeita aos chefes de 
delegação, os poderes relativos a 
nomeações são exercidos com base numa 
lista de candidatos aprovada pela Comissão 
no âmbito dos poderes que os Tratados lhe 
conferem. Esta disposição aplica-se mutatis 
mutandis às transferências no interesse do 
serviço.

2. Contudo, no que respeita aos chefes de 
delegação, os poderes relativos a 
nomeações são exercidos, utilizando um 
processo de selecção aprofundado,
assente no mérito e garantindo um 
equilíbrio adequado em termos 
geográficos e de género, com base numa 
lista de candidatos aprovada pela Comissão 
no âmbito dos poderes que os Tratados lhe 
conferem. Esta disposição aplica-se mutatis 
mutandis às transferências no interesse do 
serviço.

Or. en

Alteração 43
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – artigo 97

Texto da Comissão Alteração

Ao abrigo das condições estabelecidas no 
artigo 7.º, n.º 1, e não obstante o disposto 

Ao abrigo das condições estabelecidas no 
artigo 7.º, n.º 1, e não obstante o disposto 
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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.

nos artigos 4.º e 29.º, durante o período de 
um ano após a entrada em vigor do 
Regulamento UE n.º xxxx/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e o Regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades, as entidades competentes 
para procederem a nomeações das 
instituições em causa podem, mediante 
decisão devidamente fundamentada e 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.

Or. en

Alteração 44
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – artigo 98 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A partir de uma data fixada pelo Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, mas o mais 
tardar a partir de 1 de Julho de 2013, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições sem conceder prioridade a 
qualquer destas categorias.

A partir de uma data fixada pelo Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, mas o mais 
tardar a partir de 1 de Julho de 2013, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições sem conceder prioridade a 
qualquer destas categorias. Para efeitos do 
presente Estatuto, a expressão “pessoal 
dos serviços diplomáticos nacionais” deve 
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igualmente incluir o pessoal de outros 
departamentos governamentais que um 
serviço diplomático nacional tencione 
destacar ou tenha destacado para o 
SEAE.

Or. en

Alteração 45
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – artigo 98 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea 
a), e sem prejuízo do disposto no artigo 
97.°, a entidade competente para proceder 
a nomeações, ao prover uma vaga no 
Conselho ou na Comissão, examina as 
candidaturas internas e dos funcionários do 
SEAE que eram funcionários da instituição 
em causa até se tornarem funcionários do 
SEAE, sem conceder prioridade a qualquer 
destas categorias.

2. Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea 
a), e sem prejuízo do disposto no artigo 
97.°, a entidade competente para proceder 
a nomeações, ao prover uma vaga no 
Conselho ou na Comissão, examina as 
candidaturas internas e dos funcionários do 
SEAE que eram funcionários da instituição 
em causa até se tornarem funcionários do 
SEAE, sem conceder prioridade a qualquer 
destas categorias. Nos termos do artigo 
27.º do presente Estatuto e do n.º 1, 
primeiro parágrafo, do artigo 12.º do 
Regime aplicável aos outros agentes, o 
recrutamento deve ter em vista assegurar 
à instituição o serviço de funcionários que 
possuam as mais elevadas qualidades de 
competência, rendimento e integridade,
recrutados numa base geográfica tão 
alargada quanto possível dentre os 
nacionais dos Estados-Membros, 
garantindo o equilíbrio em termos de 
género. Esta obrigação aplica-se ao 
SEAE no conjunto e às várias
componentes do seu pessoal, incluindo os 
agentes temporários referidos no artigo 
2.º, alínea e), do Regime aplicável aos 
outros agentes.
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Or. en

Alteração 46
Zbigniew Ziobro

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir um equilíbrio 
adequado em termos geográficos e de 
género no SEAE, pode ser atribuída 
prioridade aos candidatos dos 
Estados-Membros menos representados e 
do género menos representado, desde que 
possuam qualificações substancialmente 
semelhantes.

Or. pl

Alteração 47
Eva Lichtenberger

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
Antes e, se necessário, depois de 
assumirem funções, todos os funcionários 
do SEAE de nível AD recebem uma 
formação comum. Para o efeito, será
criada uma Academia Diplomática 
Europeia. A Academia cooperará 
estreitamente com os organismos 
competentes dos Estados-Membros e com 
a Academia Europeia de Segurança e 
Defesa, integrando esta após um período 
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transitório. A formação terá por base 
planos curriculares uniformemente 
harmonizados e incluirá, conforme 
necessário, uma formação no domínio do 
funcionamento e trabalho dos consulados 
e das embaixadas, da diplomacia, da 
mediação de conflitos e das relações 
internacionais, a par de conhecimentos da 
história e do modo de funcionamento da 
União Europeia. A Academia dará 
igualmente formação ao pessoal das
missões da PCSD e estará aberta, 
conforme necessário, a outros membros 
do pessoal ao serviço da União Europeia 
ou dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 48
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades

Texto da Comissão Alteração

2-A. A expressão “nacional de um 
Estado-Membro das Comunidades” é 
substituída por “cidadão da União”.

Or. en

Alteração 49
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. É aditado o seguinte artigo:
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“Artigo 40.º-A
Por analogia com o artigo 29.º, n.º 2, do 
Estatuto dos Funcionários, a entidade 
competente para proceder a nomeações 
pode adoptar a decisão de afastar, no 
interesse do serviço, um agente 
temporário de categoria superior. O 
Anexo IV do Estatuto dos Funcionários 
aplicar-se-á com as necessárias 
alterações.”

Or. en

Justificação

Em consequência, designadamente, da criação do SEAE, pode haver necessidade de a 
entidade competente para proceder a nomeações, em conformidade com as regras 
orçamentais pertinentes, adoptar a decisão de afastar um agente temporário de categoria 
superior, por razões políticas ou no interesse do serviço.

Alteração 50
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-B (novo)
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades
Artigo 40-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 40.º-B

A entidade competente para proceder a 
nomeações pode adoptar a decisão de 
colocar na disponibilidade um agente 
temporário que se tenha tornado 
supranumerário devido à redução do 
número de lugares atribuídos àquela 
entidade.
Na situação de disponibilidade, o agente 
temporário deixa de exercer as suas 
funções e de beneficiar dos seus direitos à 
remuneração e à subida de escalão. Os 
agentes temporários colocados na 
disponibilidade recebem um subsídio 
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calculado em conformidade com o Anexo 
IV do Estatuto dos Funcionários, com as 
necessárias alterações.

Or. en

Justificação

Em consequência, designadamente, da criação do SEAE, pode haver necessidade de a 
entidade competente para proceder a nomeações, em conformidade com as regras 
orçamentais pertinentes, adoptar a decisão de afastar um agente temporário de categoria 
superior, por razões políticas ou no interesse do serviço.

Alteração 51
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades
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. O 
período total de contratação não deve 
exceder oito anos. Não obstante, em 
circunstâncias excepcionais e no interesse
do serviço, no termo do oitavo ano o 
contrato pode ser prorrogado por um
período máximo de dois anos.

Or. en

Alteração 52
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades
Capítulo 10 – artigo 50-B – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente Regime, a 
expressão “pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais” deve igualmente 
incluir o pessoal de outros departamentos 
governamentais que um serviço 
diplomático nacional tencione destacar ou 
tenha destacado para o SEAE.

Or. en

Alteração 53
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

8-A. O artigo 39.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redacção: 
“1. Ao cessar funções, o agente 
temporário, na acepção do artigo 2.º, 
tem direito à pensão de aposentação, à 
transferência do equivalente actuarial 
ou ao pagamento do subsídio por 
cessação de funções nas condições 
previstas no Capítulo 3 do Título V do 
Estatuto e no Anexo VIII. Se o agente 
tiver direito a uma pensão de 
aposentação, os seus direitos de pensão 
serão reduzidos proporcionalmente ao 
montante dos pagamentos efectuados 
por força do artigo 42.º.
O n.º 2 do artigo 9.º do Anexo VIII do 
Estatuto é aplicável nas seguintes 
condições:
no interesse do serviço, com base em 
critérios objectivos e concretos e em 
procedimentos transparentes fixados em 
disposições gerais de execução, a 
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entidade competente para proceder a 
nomeações pode decidir não aplicar
qualquer redução à pensão de um agente 
temporário, até um máximo de oito 
agentes temporários em todas as 
instituições num dado ano, 
adicionalmente ao número de 
funcionários que podem aposentar-se sem 
qualquer redução da pensão, nos termos 
do artigo 9.º, n.º 2, do Anexo VIII do 
Estatuto dos Funcionários. O número 
anual pode variar, respeitando uma 
média de dez de dois em dois anos e o 
princípio da neutralidade orçamental. 
Antes de decorridos cinco anos, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação da aplicação desta medida. 
Quando se justifique, a Comissão 
apresentará uma proposta para alterar, 
após cinco anos, o número anual 
máximo, com base no artigo 336.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.”

Or. en

Justificação

Introduz uma clarificação necessária das disposições relativas à reforma antecipada.

Alteração 54
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir um equilíbrio 
adequado em termos geográficos e de 
género no SEAE, o Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e Vice-Presidente 
da Comissão pode atribuir prioridade aos 
candidatos dos Estados-Membros menos 
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representados e do género menos 
representado, desde que possuam 
qualificações substancialmente 
semelhantes.

Or. pl

Alteração 55
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir uma representação 
adequada do pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais no SEAE, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão pode decidir 
que, em derrogação do artigo 98.º, n.º 1, do 
Estatuto, até 30 de Junho de 2013, para 
certos postos no grupo de funções AD do 
SEAE pode ser concedida prioridade aos 
candidatos dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros em caso 
de qualificações substancialmente iguais.

3. A fim de garantir uma representação 
adequada do pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais no SEAE, o Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão pode decidir 
que, em derrogação do artigo 98.º, n.º 1, do 
Estatuto, até 30 de Junho de 2013, para 
certos postos no grupo de funções AD do 
SEAE pode ser concedida prioridade aos 
candidatos dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros em caso 
de qualificações substancialmente iguais,
tendo em conta a necessidade de uma 
representação geográfica adequada.

Or. pl

Alteração 56
Eva Lichtenberger

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 da 
entrada em vigor do presente 
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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, o mais tardar até 
meados de 2013, um relatório sobre a 
aplicação do mesmo, tendo especialmente 
em conta o equilíbrio geográfico e de 
género entre o pessoal do SEAE.

Or. en


