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PR_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 
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e o Regime aplicável aos outros 
agentes destas Comunidades
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0309),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 336.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento
(C7-0146/2010),

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

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho que estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa (08029/10),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Controlo Orçamental, e da Comissão dos Assuntos Externos
(A7-0000/2010),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

(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 
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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.

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. Deverá constituir parte 
da administração europeia aberta, 
eficiente e independente, prevista no 
artigo 298.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

Trata-se de sublinhar o carácter do SEAE enquanto parte da administração europeia 
independente.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Todos os membros do pessoal da 
SEAE abrangidos pelo Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias e pelo Regime aplicável aos 
outros agentes das Comunidades 
Europeias têm os mesmos direitos e 
deveres, quer sejam funcionários da 
União Europeia ou agentes temporários 
oriundos dos serviços diplomáticos dos 
Estados-Membros, e devem ser tratados 
em pé de igualdade, nomeadamente no 
que respeita à elegibilidade para assumir 
todos os cargos em condições 
equivalentes. Não será feita qualquer 
distinção entre agentes temporários 
oriundos dos serviços diplomáticos 
nacionais e funcionários da União 
Europeia no que toca à atribuição de 
funções a desempenhar em qualquer dos
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domínios das actividades e das políticas 
implementadas pelo SEAE.

Or. en

Justificação

Trata-se de acentuar que a igualdade de direitos e obrigações é crucial para garantir a 
existência de um SEAE coerente e independente.

Alteração 3

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 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser suprimida, na medida em que carece de transparência e constitui 
uma derrogação ilimitada aos processos de recrutamento estabelecidos no primeiro capítulo 
do Título III do Estatuto dos Funcionários.
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Alteração 4

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. O mais 
tardar a partir de 1 de Janeiro de 2012, 
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 31 de 
Dezembro de 2011 ou até o pessoal dos 
serviços diplomáticos nacionais atingir 
um terço do pessoal do SEAE de nível 
AD, se este limite for atingido antes, 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.

Or. en

Justificação

O prazo de um ano parece ser suficiente para garantir que todos os serviços diplomáticos 
nacionais estejam adequadamente representados no SEAE. Além disso, esta derrogação 
poderá ser suspensa ainda mais cedo, caso os seus objectivos sejam atingidos até de 31 de 
Dezembro de 2011.
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Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de garantir um equilíbrio 
adequado entre os diferentes componentes 
do pessoal do SEAE, e em conformidade 
com a Decisão do Conselho que 
estabelece a organização e o 
funcionamento do Serviço Europeu de 
Acção Externa, quando este último tiver 
atingido a sua capacidade plena, o pessoal 
dos Estados-Membros deverá representar, 
pelo menos, um terço de todo o pessoal do 
SEAE a nível do grupo de funções AD e 
os funcionários da União deverão 
representar, pelo menos, 60% do pessoal 
do SEAE desse mesmo nível.

Or. en

Alteração 6

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 
recrutados com base num processo 
objectivo e transparente e 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 no SEAE equivalentes às dos 
funcionários.

Or. en
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Justificação

É o caso do recrutamento de outro pessoal temporário e não parece haver razão para  
afastar o princípio de que o recrutamento deve ter por base o processo objectivo e 
transparente estabelecido no Estatuto dos Funcionários e no ROA, simplesmente porque se 
trata de pessoal oriundo de serviços diplomáticos nacionais. Com efeito, a necessidade de 
assegurar o equilíbrio entre géneros e a nível geográfico torna essencial este processo.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Todas as nomeações para o SEAE 
serão baseadas no mérito e numa 
distribuição geográfica tão ampla quanto 
possível. O pessoal do SEAE deve contar 
com uma presença significativa de pessoal 
de todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Trata-se de sublinhar a obrigação existente no artigo 27.º do Estatuto dos Funcionários e no 
n.º 1 do artigo 12.º do ROA.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de evitar aos funcionários dos 
serviços diplomáticos nacionais restrições 
desnecessárias em matéria de emprego no 
SEAE, devem ser adoptadas regras 
específicas sobre a duração dos contratos. 
Para esta categoria especial de agentes 
temporários, as regras relativas ao 
destacamento, às licenças por motivos 
pessoais e à idade máxima de reforma 
devem ser alinhadas pelas regras aplicáveis 

(10) A fim de evitar aos funcionários dos 
serviços diplomáticos nacionais restrições 
desnecessárias em matéria de emprego no 
SEAE, devem ser adoptadas regras 
específicas sobre a duração dos contratos. 
Para esta categoria especial de agentes 
temporários, as regras relativas à idade 
máxima de reforma devem ser alinhadas 
pelas regras aplicáveis aos funcionários.



PR\822342PT.doc 11/25 PE443.026v02-00

PT

aos funcionários.

Or. en

Justificação

É difícil ver como é que as disposições aplicáveis ao destacamento de funcionários da União 
podem ser aplicadas a pessoal temporário que, segundo os Tratados, já está sob regime de
destacamento. A aplicação das disposições relativas a licenças por motivos pessoais seriam 
de difícil aplicação no caso de pessoal que pode trabalhar no SEAE menos de quatro anos. 
Deverão ser aplicadas as disposições relativas ao pessoal temporário (artigo 17.º do ROA).

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O SEAE poderá recorrer a um 
número limitado de peritos nacionais 
altamente especializados em regime de 
destacamento (PND) para desempenhar 
tarefas específicas, nomeadamente, 
relacionadas com funções militares, com 
base numa descrição pormenorizada de 
funções a executar sob a autoridade do 
Alto Representante e cujo destacamento 
não deve ser tido em conta para efeitos de 
recrutamento de agentes temporários dos 
serviços diplomáticos nacionais.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial clarificar a posição dos PND destacados junto do SEAE na legislação 
relativa ao pessoal.
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Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar a representação 
coerente do pessoal da Comissão e do 
SEAE nas delegações, deve prever-se que 
o Comité do Pessoal da Comissão 
representa igualmente o pessoal do 
SEAE, que será autorizado a votar e a 
candidatar-se nas suas eleições.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe coerência jurídica com o artigo 9.º do Estatuto dos Funcionários e o artigo 7.º do 
ROA. A fim de respeitar devidamente os direitos do pessoal garantidos pelo artigo 24.º-B do 
Estatuto dos Funcionários e o artigo 11.º do ROA, o SEAE deverá ter o seu próprio comité do 
pessoal.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) À luz da experiência adquirida desde 
2004, não existe, aparentemente, qualquer 
justificação para manter a limitação 
existente no que se refere à aplicação do 
Anexo X do Estatuto dos Funcionários 
aos agentes contratuais. Isto significa, em 
especial, que os agentes contratuais 
devem participar plenamente no processo 
de mobilidade previsto nos artigos 2.° e 
3.° do Anexo X. Para tal, é necessário 
prever que os agentes contratuais que 
trabalham nas Delegações, a quem é 
aplicado o artigo 3.°-A do Regime 
aplicável aos outros agentes, podem ser 
afectados temporariamente à sede da 
instituição.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O enunciado é incoerente com os princípios da lealdade e da boa gestão financeira ter 
pessoal contratual afectado a lugares no SEAE, quando esse pessoal foi especificamente 
contratado para trabalhar em delegações. Constitui um alargamento da possibilidade de 
recrutar pessoal contratual que é incompatível com a independência da função pública da 
União Europeia.

Alteração 12

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 através de um 
processo de selecção aprofundado, 
baseado no mérito e tendo em conta o 
equilíbrio entre géneros e proveniências 
geográficas, a partir de uma lista de 
candidatos aprovada pela Comissão no 
âmbito dos poderes que os Tratados lhe 
conferem. Esta disposição aplica-se mutatis 
mutandis às transferências de chefes de 
delegação no interesse do serviço.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar o processo. A expressão aditada no último período destina-se a 
explicitar que não se trata de todas as transferências no interesse do serviço, mas apenas dos 
chefes de delegação.

Alteração 13

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

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

Ao abrigo das condições estabelecidas no 
artigo 7.º, n.º 1, não obstante o disposto nos 
artigos 4.º e 29.º, e pelo período de um ano 
a contar da data de 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 destas 
Comunidades, as entidades competentes 
para procederem a nomeações das 
instituições em causa podem, por decisão 
devidamente fundamentada e 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.

Or. en

Justificação

A presente derrogação apenas é necessária durante a fase de arranque, pelo que deverá ser 
limitada no tempo.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea 
a), e sem prejuízo do disposto no artigo 
97.°, ao prover uma vaga no SEAE, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examina as candidaturas dos 

1. Para efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alínea 
a), e sem prejuízo do disposto no artigo 
97.°, ao prover uma vaga no SEAE, a 
entidade competente para proceder a 
nomeações examina as candidaturas dos 
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funcionários do Conselho, da Comissão e 
do SEAE, dos agentes temporários a quem 
é aplicável o artigo 2.°, alínea e), do 
Regime aplicável aos outros agentes e do 
pessoal dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros sem 
conceder prioridade a qualquer destas 
categorias.

funcionários do Conselho, da Comissão e 
do SEAE, dos agentes temporários a quem 
é aplicável o artigo 2.°, alínea e), do 
Regime aplicável aos outros agentes e do 
pessoal dos serviços diplomáticos 
nacionais dos Estados-Membros sem 
conceder prioridade a qualquer destas 
categorias. Nos termos do artigo 27.º do 
Estatuto dos Funcionários e do artigo 
12.º, n.º 1, parágrafo 1, do Regime 
aplicável aos outros agentes, o 
recrutamento será realizado de forma a 
garantir à instituição os serviços de 
funcionários e pessoal temporário do mais 
alto nível de qualidade, eficiência e 
probidade, e a partir da base geográfica 
mais ampla possível de cidadãos 
nacionais dos Estados-Membros. Esta 
obrigação é aplicável ao SEAE no seu 
conjunto e também às suas diferentes 
componentes de pessoal, incluindo o 
pessoal temporário a que se refere o 
artigo 2.º, alínea e), do Regime aplicável 
aos outros agentes.

Or. en

Justificação

O equilíbrio geográfico deverá ser respeitado no conjunto do SEAE. Nomeadamente, não 
deverá ser permitido corrigir desequilíbrios geográficos constatados numa componente do
pessoal com um desequilíbrio correspondente em outra componente do pessoal.

Alteração 15

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 

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 Janeiro de 2012, a 
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entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições sem conceder prioridade a 
qualquer destas categorias.

entidade competente para proceder a 
nomeações examinará igualmente as 
candidaturas de funcionários de outras 
instituições sem conceder prioridade a 
qualquer destas categorias.

Or. en

Justificação

O período de um ano parece ser suficiente para assegurar que as pessoas oriundas dos 
serviços diplomáticos nacionais fiquem adequadamente representadas no SEAE.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O capítulo 1 do Título III do Estatuto 
dos Funcionários, incluindo, 
nomeadamente, a alínea f) do artigo 28.º, 
é aplicável por analogia ao recrutamento 
de pessoal temporário ao qual se aplica a 
alínea e) do artigo 2.º do Regime aplicável 
aos outros agentes das Comunidades 
Europeias. Os candidatos oriundos dos 
serviços diplomáticos nacionais deverão 
apresentar por escrito a confirmação da 
autorização por parte do respectivo 
serviço diplomático nacional do seu 
destacamento, caso a candidatura 
apresentada seja bem sucedida.
Um Comité Consultivo para as 
Nomeações (CCN), constituído por 
representantes dos Estados-Membros, da 
Comissão, do Secretariado-Geral do 
Conselho e do Parlamento Europeu, 
assistirá o Alto Representante para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e o Vice-Presidente da 
Comissão nas questões relativas ao
recrutamento para o SEAE. O CCN 
acompanhará os processos de selecção 
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para o SEAE a todos os níveis, assim 
como a evolução da provisão de lugares 
no SEAE, nomeadamente no que diz 
respeito ao equilíbrio entre géneros e 
origens geográficas.

Or. en

Justificação

Deverá ser utilizado um processo claro e objectivo de recrutamento para o SEAE, utilizando 
as práticas existentes, com as modificações adequadas.

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
Título VIII-A – Artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
9.º, n.º 1, alínea a), primeiro travessão, o 
Comité do Pessoal da Comissão 
representa igualmente os funcionários e 
outros agentes do EEAS.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe coerência jurídica com o artigo 9.º do Estatuto dos Funcionários e o artigo 7.º do 
ROA. A fim de respeitar devidamente os direitos do pessoal garantidos pelo artigo 24.º-B do 
Estatuto dos Funcionários e o artigo 11.º do ROA, o SEAE deverá ter o seu próprio comité do 
pessoal.
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Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 3-A – n.º 1 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

6. O artigo 3.º-B, segundo parágrafo, 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

“Os agentes contratados para exercerem 
funções a tempo inteiro ou a tempo 
parcial nas delegações da União podem 
ser afectados temporariamente à sede da 
Instituição no quadro do procedimento de 
mobilidade previsto nos artigos 2.° e 3.° 
do Anexo X do Estatuto.”

Or. en

Justificação

O articulado é incoerente com os princípios da lealdade e da boa gestão financeira ter 
pessoal contratual afectado a lugares no SEAE, quando esse pessoal foi especificamente 
contratado para trabalhar em delegações. Constitui um alargamento da possibilidade de 
recrutar pessoal contratual que é incompatível com a independência da função pública da 
União Europeia.

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 3-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

7. O artigo 3.º-B, segundo parágrafo, 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

“Excepto nos casos referidos no artigo 
3.º-A, n.º 1, segundo parágrafo, o recurso 
a agentes contratuais para o desempenho 
de tarefas auxiliares é excluído quando 
for aplicável o artigo 3.º-A.”
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Or. en

Justificação

O articulado é incoerente com os princípios da lealdade e da boa gestão financeira ter 
pessoal contratual afectado a lugares no SEAE, quando esse pessoal foi especificamente 
contratado para trabalhar em delegações. Constitui um alargamento da possibilidade de 
recrutar pessoal contratual que é incompatível com a independência da função pública da 
União Europeia.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Capítulo 10 – Artigo 50-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros que foram seleccionados 
no quadro do procedimento previsto no 
artigo 98.º, n.º 1, do Estatuto e que são 
destacados pelos seus serviços 
diplomáticos nacionais são contratados 
como agentes temporários nos termos do 
artigo 2.º, alínea e).

1. Os membros do pessoal dos serviços 
diplomáticos nacionais dos 
Estados-Membros que foram seleccionados 
no quadro do procedimento previsto no 
artigo 98.º, n.º 1 e n.º 1-A, do Estatuto e 
que são destacados pelos seus serviços 
diplomáticos nacionais são contratados 
como agentes temporários nos termos do 
artigo 2.º, alínea e).

Or. en

Justificação

Deverá ser utilizado um processo claro e objectivo de recrutamento para o SEAE, utilizando 
as práticas existentes, com as modificações adequadas.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
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 

2. Podem ser contratados por um período 
máximo de quatro anos. Os contratos 
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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.

podem ser renovados mais de uma vez por 
um período máximo de quatro anos de cada 
renovação. 

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser entendida em conjugação com o artigo 6.º da proposta de 
decisão do Conselho que estabelece a organização e o funcionamento do SEAE. A renovação 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos no n.º 2 do artigo 50.º-B do ROA, não deve 
depender de uma decisão do Estado-Membro de origem do funcionário, na medida em que tal 
prejudicaria a independência do pessoal do SEAE.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros apoiam a 
União no cumprimento das obrigações 
decorrentes de qualquer responsabilidade 
prevista no artigo 22.º das Disposições 
especiais para os agentes temporários aos 
quais seja aplicável o artigo 2.º, alínea e), 
deste Regime.

Or. en

Justificação

A cooperação dos Estados-Membros no cumprimento das obrigações decorrentes de 
responsabilidades do pessoal temporário do SEAE é importante na medida em que, quando 
essas pessoas forem consideradas responsáveis por quaisquer prejuízos, incluindo 
financeiros, incorridos pela União, poderão já ter regressado aos seus serviços diplomáticos 
nacionais. 
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Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Capítulo 10 – Artigo 50-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 37.º, 38.º e 39.º do Estatuto 
são aplicáveis por analogia. O período do 
destacamento não será superior à duração 
do contrato.

Suprimido

Or. en

Justificação

É difícil ver como é que as disposições aplicáveis ao destacamento de funcionários da União 
podem ser aplicadas a pessoal temporário que, segundo os Tratados, já está em regime de
destacamento. 

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Capítulo 10 – Artigo 50-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 40.º do Estatuto é aplicável por 
analogia. A licença por motivos pessoais 
não ultrapassará a duração do contrato. 
Não é aplicável o artigo 17.º do Regime 
aplicável aos outros agentes.

2. A licença por motivos pessoais não 
ultrapassará a duração do contrato. Não é 
aplicável o artigo 17.º desse Regime.

Or. en

Justificação

A aplicação das disposições relativas à licença por motivos pessoais seria difícil no caso de 
pessoal que pode ser recrutado para o SEAE por um período de menos de quatro anos. 
Deverão ser aplicáveis as actuais disposições relativas a licenças sem vencimento para 
pessoal temporário, tal como previstas no artigo 17.º do ROA.
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Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 11
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 80 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

11. É aditado ao artigo 80.º o seguinte n.º 
5:

Suprimido

“Os artigos 95.º, 96.º e 99.º do Estatuto 
são aplicáveis por analogia.”

Or. en

Justificação

O alargamento da possibilidade de recrutar pessoal contratual é incompatível com a 
independência da função pública da União Europeia.

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 12
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 118

Texto da Comissão Alteração

12. O artigo 118.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

“Artigo 118.º
O Anexo X do Estatuto é aplicável por 
analogia aos agentes contratuais cujo 
local de afectação se situe num país 
terceiro. Todavia, o artigo 21.º do referido 
anexo só é aplicável se a duração do 
contrato não for inferior a um ano.”

Or. en

Justificação

O alargamento das disposições aplicáveis ao pessoal contratual é incompatível com a 
independência da função pública da União Europeia.
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Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 13
Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias
Artigo 121

Texto da Comissão Alteração

A instituição assumirá, em matéria de 
segurança social, os encargos que 
incumbem aos empregadores face à 
regulamentação existente no local em que 
o agente for chamado a exercer as suas 
funções, salvo disposição em contrário do 
acordo da sede. A instituição pode instituir
um sistema autónomo ou complementar de 
segurança social nos países onde a 
cobertura pelo sistema local não existe ou é 
insuficiente.”

As A instituição assumirá, em matéria de 
segurança social, os encargos que 
incumbem aos empregadores face à 
regulamentação existente no local em que 
o agente for chamado a exercer as suas 
funções, salvo disposição em contrário do 
acordo da sede. A instituição instituirá um 
sistema autónomo ou complementar de 
segurança social nos países onde a 
cobertura pelo sistema local não existe ou é 
insuficiente.”

Or. en

Justificação

Quando for constatado que a cobertura de segurança social é inexistente ou insuficiente num 
dado país terceiro, a instituição não deve ter a possibilidade de optar por estabelecer ou não 
um sistema autónomo ou complementar de segurança social para o pessoal local. Qualquer 
outra abordagem equivaleria a reconhecer a inexistência ou insuficiência do sistema de 
segurança social sem tomar as medidas adequadas para tratar da situação na sua qualidade 
de empregadora.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir o equilíbrio entre 
géneros no SEAE, o Alto Representante 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança e o Vice-Presidente da 
Comissão podem, para certos lugares do 
grupo de funções AD, dar prioridade a 
candidatos do género menos representado 
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no SEAE em caso de grande equiparação 
das qualificações dos candidatos.

Or. en

Justificação

O equilíbrio entre géneros no SEAE constitui uma prioridade para o Parlamento e o 
estabelecimento deste Serviço é uma oportunidade única para contemplar esta questão. Os 
lugares ligados a chefes de delegação também deverão ser abrangidos por esta política.

Alteração 29

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. 
Esta derrogação pode ser utilizada até 31 
de Dezembro de 2011 ou até que o pessoal 
oriundo dos serviços diplomáticos 
nacionais atinja o nível de um terço do 
pessoal do SEAE do grupo de funções 
AD, caso tal suceda antes da data 
anteriormente referida.

Or. en

Justificação

O prazo de um ano parece ser suficiente para garantir que todos os serviços diplomáticos 
nacionais estejam adequadamente representados no SEAE. Além disso, esta derrogação 
poderá ser suspensa ainda mais cedo, caso os seus objectivos sejam atingidos até de 31 de 
Dezembro de 2011.
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Alteração 30

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 de 
entrada em vigor do presente 
Regulamento, o Alto Representante para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e o Vice-Presidente da 
Comissão apresentarão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão um 
relatório sobre a sua implementação, 
prestando particular atenção ao requisito 
do equilíbrio entre géneros e origens 
geográficas do pessoal do SEAE.

Or. en

Justificação

Uma cláusula de revisão deverá reforçar a transparência no que diz respeito à política de 
pessoal do SEAE e constituir uma oportunidade para fazer um balanço sobre o equilíbrio 
entre géneros e geográfico no Serviço.


