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

anuais da Academia Europeia de Polícia (CEPOL) refletem fielmente a sua situação 

financeira em 31 de dezembro de 2016 e de que as suas operações são legais e 

regulares; 

2. Salienta que o orçamento e o pessoal da CEPOL aumentaram cerca de 22 % em 2016; 

assinala, neste contexto, que as transições de dotações autorizadas foram elevadas no 

Título II (despesas com atividades de apoio), tendo ascendido a 140 055 euros, ou seja 

30 %, e essencialmente relacionadas com a consultoria de informática e com bens e 

serviços de TI encomendados no final do ano; 

3. Regista a elevada rotação do pessoal da CEPOL após a sua transferência do Reino 

Unido para a Hungria, reconhece que tal se deve à diferença dos coeficientes de 

correção aplicados às remunerações e aos baixos graus de recrutamento; observa, neste 

contexto, que o Estatuto dos Funcionários oferece a flexibilidade necessária para que as 

condições do mercado de trabalho que prevalecem na União sejam tidas em conta 

aquando do recrutamento de funcionários para satisfazer as necessidades específicas das 

instituições; incentiva a CEPOL a tomar medidas a longo prazo para estabilizar a 

rotação do pessoal, especialmente no domínio das TIC; 

4. Assinala que a cobertura da CEPOL aumentou significativamente em 2016, tendo o 

número de participantes atingido os 18 009, em comparação com 12 992 em 2015 (+ 

38,6%); destaca a qualidade dos produtos da CEPOL, declarando-se 95 % dos 

participantes muito satisfeitos ou satisfeitos; congratula-se com o facto de a certificação 

da CEPOL estar de acordo com a norma ISO 9001:2015 do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

5. Salienta que a CEPOL concretizou de forma eficaz os produtos e serviços previstos no 

seu programa de trabalho para 2016; 

6. Constata que 2016 foi o primeiro ano completo de execução do projeto da Parceria de 

Formação UE/MENA em matéria de Luta contra o Terrorismo; congratula-se com o 

facto de o projeto ser atualmente reconhecido como um projeto emblemático da 

cooperação da União com países do Médio Oriente e Norte de África em matéria de luta 

contra o terrorismo; 

7. Realça o facto de, de acordo com o relatório anual consolidado de 2016, um total de 

1788 pessoas ter participado em cursos residenciais, seminários em linha (webinars) e 

intercâmbios da Agência no domínio dos direitos fundamentais; exorta a CEPOL a 

continuar a realizar com eficiência ações de formação nestes domínios; apoia também a 

intenção da CEPOL de continuar a realizar ações de formação e seminários em linha 

(webinars) para facultar aos agentes da autoridade informações atualizadas e boas 

práticas em matéria de identificação e investigação de crimes de ódio e diferentes 
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formas de violência com base no género, bem como para sensibilizar para os desafios 

que enfrentam os grupos sociais vulneráveis; 

8. Deplora que as declarações de interesses dos peritos da CEPOL sejam publicadas no seu 

sítio Web exclusivamente no que diz respeito à gestão de topo e aos membros do 

Conselho de Administração; incentiva o objetivo da CEPOL no sentido de rever as suas 

modalidades de recolha e publicação das declarações de interesses dos peritos, tendo 

devidamente em conta os requisitos em matéria de proteção de dados pessoais; 

9. Solicita à Agência que adote e aplique sem demora uma estratégia clara e sólida em 

matéria de denúncia de irregularidades, bem como normas contra as «portas giratórias», 

em conformidade com o Estatuto dos Funcionários da União Europeia; 

10. Solicita à Agência que ponha em prática sem demora os seus objetivos de aumentar a 

visibilidade em linha e de continuar a melhorar o seu sítio web, de modo a torná-lo 

ainda mais útil para as partes interessadas e a assegurar um melhor apoio às atividades 

da CEPOL; recomenda à CEPOL que comunique melhor os efeitos das suas atividades, 

em particular no domínio da segurança da União; reconhece os esforços envidados pela 

CEPOL neste sentido; 
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