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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, segundo as quais as contas 
anuais da Eurojust refletem fielmente a sua situação financeira em 31 de dezembro de 
2017 e as suas operações são legais e regulares;

2. Acolhe com agrado a ausência de observações do Tribunal de Contas relativamente à 
execução do orçamento de 2017 da Eurojust; congratula-se, em especial, com o facto de 
a maioria das recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas em anos anteriores ter 
sido concluída; salienta, em particular, que, desde 2017, o Tribunal de Contas deixou de 
identificar transições excessivas de dotações de autorização do exercício anterior (2016) 
para o exercício em apreço (2017) no Título II (despesas com atividades de apoio);

3. Lamenta que a Eurojust não publique todos os seus anúncios de abertura de vagas no 
sítio Web do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO), mas apenas no seu sítio 
Web e nas redes sociais; reconhece as preocupações da Eurojust no que respeita aos 
custos de tradução adicionais decorrentes do facto de o EPSO exigir a publicação dos 
anúncios de abertura de vagas em todas as línguas oficiais, embora saliente que, no caso 
da Eurojust, apenas haja um número limitado de vagas; subscreve a observação do 
Tribunal de Contas de que tal seria pertinente e útil, uma vez que a publicação de vagas 
no EPSO não só reforça a transparência e a publicidade, como permite que os cidadãos 
da União tenham uma ideia de todas as vagas publicadas pelas várias instituições e 
agências da União; por conseguinte, insta a Eurojust a publicar igualmente os seus 
anúncios de abertura de vaga no sítio Web do EPSO; insta a Comissão a ponderar 
medidas para reduzir os encargos financeiros com a tradução dos anúncios de abertura 
de vagas para as agências, nomeadamente através da criação de um acordo-quadro ad 
hoc com o Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT); 

4. Recorda a importância e o valor acrescentado da Eurojust no combate ao crime 
organizado em toda a Europa e, nomeadamente, o seu papel no financiamento de 
equipas de investigação conjuntas; a este respeito, congratula-se com a recente 
celebração de um novo Memorando de Entendimento entre a Eurojust e a Europol1, que 
estabelece os critérios e as condições para o apoio financeiro às atividades das equipas 
de investigação conjuntas prestadas por ambas as agências;

5. Lamenta que a recomendação do Tribunal de Contas emitida em 2010 no sentido de 
reavaliar a definição das funções e das responsabilidades respetivas do Diretor 
Administrativo e do Colégio da Eurojust, a fim de evitar a sobreposição de 
responsabilidades, resultante da decisão de base2, ainda estivesse por encerrar no final 
de 2017; reconhece que a resolução desta questão não depende da Eurojust e que estava 

                                               
1 Memorando de Entendimento entre a Europol e a Eurojust, assinado em 1 de junho de 2018, sobre o 
estabelecimento conjunto de regras e condições para o apoio financeiro às atividades das equipas de investigação 
conjuntas.
2Decisão 2002/187/JAI do Conselho, de 28 de fevereiro de 2002, relativa à criação da Eurojust a fim de reforçar 
a luta contra as formas graves de criminalidade (JO L 63 de 6.3.2002, p. 1).
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a ser analisada pelos colegisladores no contexto da revisão do mandato da Eurojust; 
saúda a adoção do novo Regulamento relativo à Eurojust1 e espera que estas questões 
sejam resolvidas com a nova estrutura e a correspondente clarificação dos papéis e das 
responsabilidades, nomeadamente no que se refere à nova Comissão Executiva.

                                               
1 Regulamento (UE) 2018/1727 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018 que cria a 
Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust), e que substitui e revoga a Decisão 
2002/187/JAI do Conselho (JO L 295 de 21.11.2018, p. 138).
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