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Alteração  1 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0098/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) 

COM(2017)0365 – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Observa que, devido à mudança da 

Academia do Reino Unido para a Hungria 

e à aplicação de um coeficiente de correção 

salarial significativamente mais baixo no 

local onde agora se situa a Academia, o 

número de demissões aumentou; toma nota 

de que foi dada execução a uma série de 

medidas para atenuar este efeito; verifica, 

contudo, que a baixa classificação dos 

lugares, associada ao baixo coeficiente de 

correção salarial, não incentiva os 

estrangeiros (especialmente dos países da 

Europa Ocidental e da Europa do Norte), a 

mudarem-se para a Hungria, razão pela 

qual o equilíbrio geográfico não é 

garantido; observa, a este respeito, que, em 

2016, 30 % do pessoal da Academia era de 

nacionalidade húngara, percentagem que é 

desproporcionada; assinala, com base no 

relatório do Tribunal, que a elevada taxa de 

rotação do pessoal pode ter impacto na 

continuidade das atividades e na 

capacidade da Academia para executar as 

atividades previstas no seu programa de 

trabalho, e salienta que este problema deve 

ser resolvido; observa, além disso, que o 

equilíbrio geográfico do pessoal tem 

incidências nos custos de pessoal, razão 

pela qual foi decidido transferir fundos não 

utilizados do Título 1 para o Título 3, de 

modo a permitir a realização de atividades 

operacionais adicionais; 

11. Observa que, devido à mudança da 

Academia do Reino Unido para a Hungria 

e à aplicação de um coeficiente de correção 

salarial significativamente mais baixo no 

local onde agora se situa a Academia, o 

número de demissões aumentou; toma nota 

de que foi dada execução a uma série de 

medidas para atenuar este efeito; verifica, 

contudo, que a baixa classificação dos 

lugares, associada ao baixo coeficiente de 

correção salarial, não incentiva os 

estrangeiros (especialmente dos países da 

Europa Ocidental e da Europa do Norte), a 

mudarem-se para a Hungria, razão pela 

qual o equilíbrio geográfico não é 

garantido; observa, a este respeito, que, em 

2016, 30 % do pessoal da Academia era de 

nacionalidade húngara, percentagem que é 

desproporcionada; assinala, com base no 

relatório do Tribunal, que a elevada taxa de 

rotação do pessoal pode ter impacto na 

continuidade das atividades e na 

capacidade da Academia para executar as 

atividades previstas no seu programa de 

trabalho, e salienta que este problema deve 

ser resolvido; observa, além disso, que o 

equilíbrio geográfico do pessoal tem 

incidências nos custos de pessoal, razão 

pela qual foi decidido transferir fundos não 

utilizados do Título 1 para o Título 3, de 

modo a permitir a realização de atividades 

operacionais adicionais; manifesta a sua 
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preocupação relativamente ao Estado de 

direito na Hungria e, neste contexto, 

relativamente à qualidade do trabalho da 

Academia a longo prazo; salienta a 

necessidade de ter em conta a eficiência 

aquando da instalação ou da 

transferência de agências nos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


