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Alteração 1
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a Agência da União 
Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça(eu-LISA) («a Agência») dá um 
contributo importante para uma Europa 
mais segura, prestando serviços de elevada 
qualidade e contribuindo para alinhar as 
capacidades tecnológicas dos Estados-
Membros com as respetivas necessidades; 
recorda que a capacidade da Agência 
para melhorar os sistemas de informação 
já existentes e desenvolver outros sistemas 
novos foi reforçada pelo seu novo 
mandato, que entrou em vigor em 
dezembro de 2018;

1. Salienta que a Agência da União 
Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça 
(eu-LISA) («a Agência») dá um contributo 
importante para uma Europa mais segura, 
prestando serviços de elevada qualidade e 
contribuindo para alinhar as capacidades 
tecnológicas dos Estados-Membros com as 
respetivas necessidades;

Or. en

Alteração 2
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Toma nota da execução orçamental 
extremamente reduzida da Agência em 
2018, com perto de 25 % (49 milhões de 
EUR) de dotações de autorização 
transitadas e 76 % (74 milhões de EUR) de 
dotações de pagamento não utilizadas; 
reconhece que tal se deveu a razões que 
escapam ao controlo da Agência, 
nomeadamente a adoção ou entrada em 
vigor tardia de determinados atos 

3. Toma nota da execução orçamental 
extremamente reduzida da Agência em 
2018, com perto de 25 % (49 milhões de 
EUR) de dotações de autorização 
transitadas e 76 % (74 milhões de EUR) de 
dotações de pagamento não utilizadas; 
considera, no entanto, que esta menor 
capacidade de absorção deveria ser 
prevista, pedindo, por conseguinte, à 
Agência e à Comissão que melhorem o 



PE644.910v01-00 4/9 AM\1194672PT.docx

PT

legislativos; considera, no entanto, que esta 
menor capacidade de absorção deveria ter 
sido prevista, pedindo, por conseguinte, à 
Agência e à Comissão que melhorem o 
planeamento orçamental no futuro; 

planeamento orçamental no futuro;

Or. en

Alteração 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Toma nota da execução orçamental 
extremamente reduzida da Agência em 
2018, com perto de 25 % (49 milhões de 
EUR) de dotações de autorização 
transitadas e 76 % (74 milhões de EUR) de 
dotações de pagamento não utilizadas; 
reconhece que tal se deveu a razões que 
escapam ao controlo da Agência, 
nomeadamente a adoção ou entrada em 
vigor tardia de determinados atos 
legislativos; considera, no entanto, que esta 
menor capacidade de absorção deveria ter 
sido prevista, pedindo, por conseguinte, à 
Agência e à Comissão que melhorem o 
planeamento orçamental no futuro; 

3. Toma nota da execução orçamental 
extremamente reduzida da Agência em 
2018, com perto de 25 % (49 milhões de 
EUR) de dotações de autorização 
transitadas e 76 % (74 milhões de EUR) de 
dotações de pagamento não utilizadas; 
reconhece que tal se deveu a razões que 
escapam ao controlo da Agência, 
nomeadamente a adoção ou entrada em 
vigor tardia de determinados atos 
legislativos; considera,no entanto, que esta 
menor capacidade de absorção deveria ter 
sido prevista, pedindo, por conseguinte, à 
Agência e à Comissão que melhorem o 
planeamento orçamental no futuro e à 
Comissão que envolva estreitamente a 
Agência na elaboração de novos atos 
legislativos:

Or. en

Alteração 4
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Toma nota da execução orçamental 3. Toma nota da execução orçamental 
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extremamente reduzida da Agência em 
2018, com perto de 25 % (49 milhões de 
EUR) de dotações de autorização 
transitadas e 76 % (74 milhões de EUR) de 
dotações de pagamento não utilizadas; 
reconhece que tal se deveu a razões que 
escapam ao controlo da Agência, 
nomeadamente a adoção ou entrada em 
vigor tardia de determinados atos 
legislativos; considera, no entanto, que esta 
menor capacidade de absorção deveria ter 
sido prevista, pedindo, por conseguinte, à 
Agência e à Comissão que melhorem o 
planeamento orçamental no futuro; 

da Agência em 2018, com perto de 25 % 
(49 milhões de EUR) de dotações de 
autorização transitadas e 76 % (74 milhões 
de EUR) de dotações de pagamento não 
utilizadas; reconhece que tal se deveu a 
razões que escapam ao controlo da 
Agência, nomeadamente a adoção ou 
entrada em vigor tardia de determinados 
atos legislativos; considera, no entanto, que 
esta menor capacidade de absorção deveria 
ter sido prevista, pedindo, por conseguinte, 
à Agência e à Comissão que melhorem o 
planeamento orçamental no futuro, 
nomeadamente através do envolvimento 
da Agência no respetivo trabalho de 
elaboração;

Or. en

Alteração 5
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Clare Daly

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a prática atual nos 
termos da qual a Agência só pode recrutar 
o pessoal necessário para a implementação 
de um ato jurídico uma vez este em vigor 
põe em causa as capacidades de equipa 
essenciais da Agência, acarretando, pois, o 
risco de que a Agência seja impedida de 
desempenhar convenientemente as suas 
atividades diárias; observa que o Tribunal 
identificou uma tendência horizontal a 
todas as agências para a utilização de 
pessoal externo em serviços de consultoria 
informática; solicita à Agência que, 
enquanto agência responsável pelos 
sistemas informáticos de grande escala na 
União, resolva o seu problema de 
dependência em relação ao recrutamento 
externo nesta matéria; insta, por 
conseguinte, a Comissão a permitir a 
contratação antecipada de uma parte do 
pessoal previsto no âmbito de uma 

4. Salienta que a prática atual nos 
termos da qual a Agência só pode recrutar 
o pessoal necessário para a implementação 
de um ato jurídico uma vez este em vigor 
põe em causa as capacidades de equipa 
essenciais da Agência, acarretando, pois, o 
risco de que a Agência seja impedida de 
desempenhar convenientemente as suas 
atividades diárias; observa que o Tribunal 
identificou uma tendência horizontal a 
todas as agências para a utilização de 
pessoal externo em serviços de consultoria 
informática; solicita à Agência que, 
enquanto agência responsável pelos 
sistemas informáticos de grande escala na 
União, resolva o seu problema de 
dependência em relação ao recrutamento 
externo nesta matéria; insta, por 
conseguinte, a Comissão a permitir a 
contratação antecipada de uma parte do 
pessoal previsto no âmbito de uma 
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proposta de ato jurídico para que a Agência 
possa preparar os trabalhos necessários 
para a aplicação desse ato jurídico; 

proposta de ato jurídico para que a Agência 
possa preparar os trabalhos necessários 
para a aplicação desse ato jurídico; insta 
ainda a Agência a preencher todos os 
lugares com pessoal permanente;

Or. en

Alteração 6
Caterina Chinnici

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda, especialmente tendo em 
conta que esta Agência se ocupa da 
interoperabilidade de dados sensíveis, a 
importância e a necessidade de 
internalizar os serviços de recolha e 
tratamento de dados; salienta, a este 
respeito, a importância da proteção e da 
confidencialidade desses dados e os riscos 
que o atual sistema de gestão dos serviços 
informáticos externos acarreta;

Or. en

Alteração 7
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Toma nota de várias irregularidades 
detetadas pelo Tribunal no que se refere ao 
cumprimento das regras em matéria de 
contratos públicos; lamenta que as 
irregularidades relacionadas com um 
contrato-quadro para a «manutenção 
corretiva do bom funcionamento do 
Sistema de Informação de Schengen» 

5. Toma nota de várias irregularidades 
detetadas pelo Tribunal no que se refere ao 
cumprimento das regras em matéria de 
contratos públicos; lamenta que as 
irregularidades relacionadas com um 
contrato-quadro para a «manutenção 
corretiva do bom funcionamento do 
Sistema de Informação de Schengen» 
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tenham levado a pagamentos irregulares 
que perfizeram 759 000 EUR; lamenta que 
o Tribunal tenha detetado outras lacunas na 
qualidade, exaustividade e coerência das 
informações respeitantes ao mesmo 
contrato; toma nota da resposta da 
Agência, segundo a qual o pagamento 
irregular foi necessário para cumprir a 
sua obrigação legal de manter o Sistema 
de Informação Schengen em 
permanência, dado o lançamento 
demasiado tardio do procedimento para o 
contrato-quadro subsequente; congratula-
se com a nova estrutura organizativa criada 
pela Agência a fim de reforçar as 
capacidades necessárias para o 
planeamento operacional e a adjudicação 
dos respetivos contratos, incluindo a 
prestação de informações jurídicas e 
técnicas, mas apela a que sejam envidados 
mais esforços para assegurar o 
cumprimento das regras em matéria de 
contratos públicos e a elaboração de 
relatórios mais rigorosos;

tenham levado a pagamentos irregulares 
que perfizeram 759 000 EUR; lamenta que 
o Tribunal tenha detetado outras lacunas na 
qualidade, exaustividade e coerência das 
informações respeitantes ao mesmo 
contrato; congratula-se com a nova 
estrutura organizativa criada pela Agência 
a fim de reforçar as capacidades 
necessárias para o planeamento 
operacional e a adjudicação dos respetivos 
contratos, incluindo a prestação de 
informações jurídicas e técnicas, mas apela 
a que sejam envidados mais esforços para 
assegurar o cumprimento das regras em 
matéria de contratos públicos e a 
elaboração de relatórios mais rigorosos;

Or. en

Alteração 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Toma nota de várias irregularidades 
detetadas pelo Tribunal no que se refere ao 
cumprimento das regras em matéria de 
contratos públicos; lamenta que as 
irregularidades relacionadas com um 
contrato-quadro para a «manutenção 
corretiva do bom funcionamento do 
Sistema de Informação de Schengen» 
tenham levado a pagamentos irregulares 
que perfizeram 759 000 EUR; lamenta que 
o Tribunal tenha detetado outras lacunas na 
qualidade, exaustividade e coerência das 
informações respeitantes ao mesmo 

5. Toma nota de várias irregularidades 
detetadas pelo Tribunal no que se refere ao 
cumprimento das regras em matéria de 
contratos públicos; lamenta que as 
irregularidades relacionadas com um 
contrato-quadro para a «manutenção 
corretiva do bom funcionamento do 
Sistema de Informação de Schengen» 
tenham levado a pagamentos irregulares 
que perfizeram 759 000 EUR; lamenta que 
o Tribunal tenha detetado outras lacunas na 
qualidade, exaustividade e coerência das 
informações respeitantes ao mesmo 



PE644.910v01-00 8/9 AM\1194672PT.docx

PT

contrato; toma nota da resposta da 
Agência, segundo a qual o pagamento 
irregular foi necessário para cumprir a sua 
obrigação legal de manter o Sistema de 
Informação Schengen em permanência, 
dado o lançamento demasiado tardio do 
procedimento para o contrato-quadro 
subsequente; congratula-se com a nova 
estrutura organizativa criada pela Agência 
a fim de reforçar as capacidades 
necessárias para o planeamento 
operacional e a adjudicação dos respetivos 
contratos, incluindo a prestação de 
informações jurídicas e técnicas, mas apela 
a que sejam envidados mais esforços para 
assegurar o cumprimento das regras em 
matéria de contratos públicos e a 
elaboração de relatórios mais rigorosos;

contrato; toma nota da resposta da 
Agência, segundo a qual o pagamento 
irregular foi necessário para cumprir a sua 
obrigação legal de manter o Sistema de 
Informação Schengen em permanência, 
dado o lançamento demasiado tardio do 
procedimento para o contrato-quadro 
subsequente; congratula-se com a nova 
estrutura organizativa criada pela Agência 
a fim de reforçar as capacidades 
necessárias para o planeamento 
operacional e a adjudicação dos respetivos 
contratos, incluindo a prestação de 
informações jurídicas e técnicas, mas apela 
a que sejam envidados mais esforços para 
assegurar o cumprimento das regras em 
matéria de contratos públicos e a 
elaboração de relatórios mais rigorosos; 
toma nota da observação do Tribunal 
segundo a qual a Agência poderia 
ponderar a utilização do IFPUG 
(International Function Point Users 
Group) – uma metodologia normalizada 
que usa pontos de função para determinar 
o preço das atividades de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 9
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Reconhece que, apesar de 
atualmente a Agência gerir três sistemas 
informáticos de larga escala separados e 
não integrados (SIS II, VIS e Eurodac), 
esta situação a poderá impedir de realizar 
economias de escala e sinergias que 
poderiam ser alcançadas num sistema 
integrado;

Or. en
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Alteração 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa, no que diz respeito aos 
procedimentos de contratação pública 
eletrónica, que a Agência introduziu a 
faturação eletrónica e a contratação 
pública eletrónica para determinados 
procedimentos, mas que a introdução da 
apresentação eletrónica de propostas 
ainda não está concluída;

Or. en

Alteração 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a importância de fornecer 
dados com base no género para poder 
analisar a evolução do equilíbrio de 
género no seio do pessoal da Agência e 
nos seus órgãos diretivos.

Or. en


