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Alteração 1
Caterina Chinnici

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o importante papel do 
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência («o Centro») no 
fornecimento aos decisores políticos e aos 
profissionais de análises e informações 
sobre a droga e a toxicodependência, assim 
como sobre as tendências emergentes, 
tendo em vista um combate eficaz ao 
consumo e ao tráfico ilícito de droga; 
recorda que o mandato do Centro foi 
alargado em 2018, com a inclusão de novas 
responsabilidades e parcerias formais com 
outras agências da UE, como a Europol;

1. Salienta o importante papel do 
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência («o Centro») no 
fornecimento aos decisores políticos e aos 
profissionais de análises e informações 
sobre a droga e a toxicodependência, assim 
como sobre as tendências emergentes, 
tendo em vista um combate eficaz ao 
consumo e ao tráfico ilícito de droga, e 
relembra que o tráfico de droga foi 
identificado como a principal fonte de 
lucro e uma via de recrutamento para a 
criminalidade organizada e o terrorismo; 
recorda que o mandato do Centro foi 
alargado em 2018, com a inclusão de novas 
responsabilidades e parcerias formais com 
outras agências da UE, como a Europol;

Or. en

Alteração 2
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços 
desenvolvidos pelo Centro para adotar uma 
cultura de trabalho mais flexível, com uma 
maior orientação para a gestão de projetos; 
observa que o Centro recorreu a quatro 
trabalhadores temporários fornecidos por 
uma agência de trabalho temporário para 
compensar a redução do seu pessoal 
estatutário;lamenta que o contrato-quadro 
pertinente não exija explicitamente o pleno 
respeito do direito da União e do direito 

3. Reconhece os esforços 
desenvolvidos pelo Centro para adotar uma 
cultura de trabalho mais flexível, com uma 
maior orientação para a gestão de projetos; 
observa que o Centro recorreu a quatro 
trabalhadores temporários fornecidos por 
uma agência de trabalho temporário para 
compensar a redução do seu pessoal 
estatutário; lamenta que o contrato-quadro 
pertinente não exija explicitamente o pleno 
respeito do direito da União e do direito 
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nacional aplicável e que a remuneração dos 
agentes temporários tenha sido 
significativamente inferior à do pessoal 
estatutário; toma nota de que, na sua 
resposta, o Centro declara que foi 
respeitada a legislação da União e 
portuguesa aplicável e que o salário mais 
baixo se deveu a um nível de 
responsabilidades inferior; congratula-se 
com a intenção do Centro de reavaliar a 
sua política de utilização de agentes 
temporários no sentido de uma maior 
racionalização, em função das suas 
necessidades de funcionamento e do 
quadro jurídico pertinente;

nacional aplicável e que a remuneração dos 
agentes temporários tenha sido 
significativamente inferior à do pessoal 
estatutário; toma nota de que, na sua 
resposta, o Centro declara que foi 
respeitada a legislação da União e 
portuguesa aplicável e que o salário mais 
baixo se deveu a um nível de 
responsabilidades inferior; congratula-se 
com a intenção do Centro de reavaliar a 
sua política de utilização de agentes 
temporários no sentido de uma maior 
racionalização, em função das suas 
necessidades de funcionamento e do 
quadro jurídico pertinente; insta o Centro 
a empregar, na medida do possível, 
pessoal permanente;

Or. en

Alteração 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que, no caso de cinco 
procedimentos de contratação de baixo 
valor envolvendo montantes inferiores a 
60 000 EUR, apenas um candidato 
apresentou uma proposta; reconhece os 
desafios que se colocam para atrair 
proponentes para contratos de baixo valor, 
mas insta o Centro a envidar mais esforços 
para assegurar procedimentos de 
contratação competitivos, 
independentemente do seu valor, com vista 
a garantir a melhor relação 
qualidade/preço;

4. Observa que, no caso de cinco 
procedimentos de contratação de baixo 
valor envolvendo montantes inferiores a 
60 000 EUR, apenas um candidato 
apresentou uma proposta; reconhece os 
desafios que se colocam para atrair 
proponentes para contratos de baixo valor, 
mas insta o Centro a envidar mais esforços 
para assegurar procedimentos de 
contratação competitivos, 
independentemente do seu valor, com vista 
a garantir a melhor relação 
qualidade/preço, sem prejuízo dos 
princípios de proporcionalidade e 
igualdade de tratamento de todos os 
potenciais proponentes;

Or. en


