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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que o Parlamento Europeu tem a intenção de exercer plenamente as 
responsabilidades que lhe incumbem no que se refere tanto à elaboração como ao 
controlo da Política Externa e de Segurança Comum, responsabilidades reconhecidas pela 
Alta Representante na sua declaração sobre a responsabilidade política1;

2. Aprova o presente orçamento rectificativo e recorda o disposto no artigo 4.º 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 Externa2, bem como os compromissos 
assumidos pela Alta Representante na sua declaração perante a sessão plenária do 
Parlamento Europeu de 7 de Julho de 2010, sobre a organização de base da administração 
central do Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE);

3. Recorda que o SEAE deve dispor de uma autonomia orçamental que lhe permita levar a 
cabo as tarefas que lhe são confiadas pelos Tratados;

4. Recorda a sua intenção de exercer plenamente os direitos que lhe cabem no âmbito do 
processo orçamental, nomeadamente os relativos à quitação, tal como indicado no n.º 6 
do artigo 8.º da Decisão 2010/427/UE;

5. Recorda as exigências formuladas pelo Parlamento Europeu ao longo de todo o processo 
de negociação que levou à criação do SEAE no sentido do estabelecimento de um serviço 
eficiente e eficaz que evite as duplicações; salienta que a criação do SEAE deverá 
permitir o desenvolvimento de sinergias que libertarão os meios necessários para lançar 
novas iniciativas sobre as quais o Parlamento Europeu deverá ser consultado;

6. Insiste em que as nomeações para os lugares de direcção sejam feitas com base nas 
competências dos candidatos, respeitando o equilíbrio e a representatividade dos diversos 
actores responsáveis pela condução da política externa da União;

7. Insiste igualmente em que o pessoal do SEAE seja nomeado com base no mérito, na 
competência e na excelência, e que provenha, numa proporção adequada, que respeite o 
equilíbrio geográfico e entre homens e mulheres, da Comissão, do Conselho e dos 
serviços diplomáticos nacionais, em plena conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 6, 8 e 11 
da Decisão 2010/427/UE.

1 Declaração anexada à posição do Parlamento Europeu de 8 de Julho de 2010 sobre uma proposta de decisão do 
Conselho que estabelece a organização e o funcionamento do Serviço Europeu para a Acção Externa (textos 
aprovados da mesma data (P7_TA (2010) 0280)).
2 JO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
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