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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Lamenta que a análise da Europol 2016-2017 só tenha sido publicada no sítio web da 

Europol em 23 de janeiro de 2018, cinco dias após o prazo para a apresentação de 

alterações ao presente relatório; solicita à Europol que publique as suas análises anuais a 

tempo para futuros processos de quitação, a fim de permitir que a autoridade de 

quitação leve a cabo o seu trabalho com total conhecimento de causa; 

2. Congratula-se com as conclusões do Tribunal de Contas no sentido de que as contas 

anuais da Europol refletem fielmente a sua situação financeira em 31 de dezembro de 

2016 e de que as suas operações são legais e regulares; 

3. Regista o nível relativamente elevado de transições de dotações autorizadas no Título II 

(despesas administrativas), que ascenderam a 3 500 000 EUR, ou seja, 39 %; reconhece 

que o facto se deve à natureza dos acordos administrativos celebrados entre a Europol e 

o Estado de acolhimento relativamente aos trabalhos de construção; observa que, em 

2016, a Europol recebeu uma subvenção de ajuda de emergência do Fundo para a 

Segurança Interna no montante de 1 500 000 EUR com vista ao destacamento de peritos 

(agentes convidados) para os centros de registo a fim de realizarem controlos de 

segurança secundários, tendo as despesas sido controladas e consideradas elegíveis nos 

termos da convenção de subvenção; 

4. Toma nota dos aumentos de 12 % e 8,3% aplicados, respetivamente, ao pessoal e ao 

orçamento da Europol em 2016, na sequência da decisão de lhe confiar novas tarefas; 

congratula-se com as elevadas taxas de execução das autorizações (99,8 %) e das 

dotações de pagamento (91,0 %); 

5. Reconhece a procura crescente de serviços da Europol por parte dos Estados-Membros; 

lamenta, neste contexto, o facto de os limitados recursos informáticos disponíveis terem 

conduzido a uma redefinição das prioridades das atividades de desenvolvimento dos 

sistemas centrais e a atrasos nos projetos, tendo também suscitado a exploração das 

possibilidades de aumentar a externalização, com os riscos acrescidos daí decorrentes; 

6. Congratula-se com as medidas tomadas pela Europol para dar resposta em tempo útil à 

única recomendação crítica e à maioria das vinte e seis recomendações muito 

importantes identificadas no âmbito das auditorias internas efetuadas sobre o apoio 

operacional prestado aos Estados-Membros pelo Centro Europeu da Cibercriminalidade, 

bem como sobre a aplicação das normas de controlo interno pela Europol; recomenda 

que lhes seja dada prioridade; insta a Europol a tomar as medidas necessárias para dar 

seguimento às cinco restantes recomendações que se encontram ainda pendentes; 

congratula-se com a adoção e a aplicação da estratégia de luta contra a fraude da 

Europol para o período 2017-2018; 

7. Salienta que o novo quadro jurídico da Europol prevê medidas suplementares em 

matéria de prestação de informações específicas sobre as suas atividades à autoridade de 
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quitação, incluindo em relação a questões operacionais sensíveis, adotando para tal um 

sistema de gestão de dados mais flexível e moderno; congratula-se com a comunicação 

pró-ativa ao pessoal do pacote de medidas deontológicas da Europol, o qual consiste 

numa versão atualizada do código de conduta da Europol, bem como em orientações 

dirigidas a todo o pessoal sobre o tratamento de doações, a gestão de conflitos de 

interesses e as disposições em matéria de denúncia de irregularidades, que fornecem 

garantias adicionais quanto ao funcionamento da Europol; observa que o pessoal da 

Europol tem acesso às regras em matéria de denúncias de irregularidades na Intranet da 

Europol; toma conhecimento da aprovação das regras do conselho de administração da 

Europol relativas à prevenção e gestão dos conflitos de interesses dos seus membros; 

congratula-se com o facto de a publicação das declarações de interesses dos membros 

do Conselho de Administração da Europol no sítio web da agência ter sido 

recentemente concluída;  

8. Congratula-se com a publicação do relatório anual de atividades consolidado de 2016 da 

Europol; lamenta, porém, que, não obstante as anteriores recomendações, a Europol 

ainda não tenha publicado o Relatório do Tribunal de Contas; reitera a importância da 

transparência na preservação da confiança dos cidadãos na União e nas suas 

instituições. 
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