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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 o importante papel da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira («a Agência»), comummente 
designada Frontex, na promoção, 
coordenação e desenvolvimento da gestão 
europeia integrada das fronteiras;

1. Salienta o importante papel da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira («a Agência»), comummente 
designada Frontex, na promoção, 
coordenação e desenvolvimento da gestão 
europeia integrada das fronteiras, no pleno 
respeito dos direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 2
Tom Vandendriessche

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta o importante papel da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira («a Agência»), comummente 
designada Frontex, na promoção, 
coordenação e desenvolvimento da gestão 
europeia integrada das fronteiras;

1. Salienta o importante papel da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira («a Agência»), comummente 
designada Frontex, na promoção, 
coordenação e desenvolvimento da 
proteção europeia integrada das fronteiras;

Or. en

Alteração 3
Nicola Procaccini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Congratula-se com as atividades 
levadas a cabo pela Agência com o 
objetivo de gerir a pressão migratória e 
detetar potenciais ameaças nas fronteiras 
externas da União, contribuindo assim 
para a luta contra a criminalidade 
organizada e para o aumento do nível de 
proteção e segurança; lamenta que tais 
atividades nem sempre sejam 
bem-sucedidas, uma vez que não fazem 
parte de uma estratégia vencedora da 
União em matéria de migração;

Or. en

Alteração 4
Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Regista o ligeiro aumento do 
orçamento para 289 milhões de EUR (um 
aumento de 2 %), dos quais 
171 milhões de EUR, ou seja, 59 % se 
destinaram a financiar acordos com países 
cooperantes relativos a atividades 
operacionais; recorda que o Conselho de 
Administração reduziu em 
31,5 milhões de EUR o orçamento inicial 
para 2018 através de dois orçamentos 
retificativos, de modo a refletir a redução 
das necessidades em matéria de 
recrutamento e as poupanças em termos de 
regresso e resposta operacional;

3. Regista o ligeiro aumento do 
orçamento para 289 milhões de EUR (um 
aumento de 2 %), dos quais 
171 milhões de EUR, ou seja, 59 % se 
destinaram a financiar acordos com países 
cooperantes relativos a atividades 
operacionais; recorda que o Conselho de 
Administração reduziu em 
31,5 milhões de EUR o orçamento inicial 
para 2018 através de dois orçamentos 
retificativos, de modo a refletir a redução 
das necessidades em matéria de 
recrutamento e as poupanças em termos de 
regresso e resposta operacional; recorda o 
facto de o objetivo de tornar as fronteiras 
da União mais seguras ser essencial para 
garantir a segurança dos cidadãos da 
União e dos nacionais de países terceiros;

Or. en

Alteração 5
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Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se pelo facto de a 
Agência ter conseguido aumentar 
substancialmente o número dos seus 
efetivos de 526 para 630 (um aumento 
de 20 %) em 2018; lamenta, todavia, que 
este número tenha ficado bem abaixo 
(menos 17 %) dos 760 efetivos autorizados 
ao abrigo do quadro de pessoal para 2018; 
manifesta a sua preocupação com a elevada 
rotatividade do pessoal e as persistentes 
dificuldades da Agência em encontrar 
candidatos adequados; reconhece que o 
baixo coeficiente de correção salarial 
contribui para o problema, 
congratulando-se por isso com a intenção 
de ponderar medidas sociais para resolver 
este problema; observa, a este respeito, 
que o Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime Aplicável aos Outros 
Agentes da União Europeia permitem a 
flexibilidade necessária para ter em conta 
as condições do mercado de trabalho na 
União aquando do recrutamento de 
funcionários, a fim de responder às 
necessidades específicas das instituições; 
observa que o Tribunal identificou uma 
tendência horizontal a todas as agências 
para a utilização de pessoal externo 
contratado em serviços de consultoria 
informática; solicita que seja analisada a 
dependência do recrutamento externo neste 
importante domínio; exorta a Agência a 
publicar anúncios de abertura de vagas no 
sítio Web do Serviço Europeu de Seleção 
do Pessoal, a fim de aumentar a sua 
visibilidade;

4. Salienta o facto de a Agência ter 
conseguido aumentar substancialmente o 
número dos seus efetivos de 526 para 630 
(um aumento de 20 %) em 2018; observa, 
todavia, que não atingiu o número de 
760 efetivos autorizados ao abrigo do 
quadro de pessoal para 2018; manifesta a 
sua preocupação com a elevada 
rotatividade do pessoal e as persistentes 
dificuldades da Agência em encontrar 
candidatos adequados; lamenta 
profundamente que, apesar dos repetidos 
apelos do Parlamento e do aumento 
global significativo do pessoal da 
Agência, o agente para os direitos 
fundamentais continue a não dispor de 
recursos humanos suficientes, o que 
entrava manifestamente os esforços por si 
envidados para desempenhar 
satisfatoriamente as funções que lhe são 
atribuídas; insta a Agência a dotar o seu 
agente para os direitos fundamentais dos 
recursos necessários e do pessoal 
suficiente, em especial para o 
desenvolvimento e a execução da 
estratégia da Agência destinada a 
controlar e assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais; recorda à Agência 
a importância de respeitar o Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia e o 
Regime Aplicável aos Outros Agentes da 
União Europeia; observa que o Tribunal 
identificou uma tendência horizontal a 
todas as agências para a utilização de 
pessoal externo contratado em serviços de 
consultoria informática; solicita que seja 
analisada a dependência do recrutamento 
externo neste importante domínio; exorta a 
Agência a publicar anúncios de abertura de 
vagas no sítio Web do Serviço Europeu de 
Seleção do Pessoal, a fim de aumentar a 
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sua visibilidade;

Or. en

Alteração 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se pelo facto de a 
Agência ter conseguido aumentar 
substancialmente o número dos seus 
efetivos de 526 para 630 (um aumento 
de 20 %) em 2018; lamenta, todavia, que 
este número tenha ficado bem abaixo 
(menos 17 %) dos 760 efetivos autorizados 
ao abrigo do quadro de pessoal para 2018; 
manifesta a sua preocupação com a elevada 
rotatividade do pessoal e as persistentes 
dificuldades da Agência em encontrar 
candidatos adequados; reconhece que o 
baixo coeficiente de correção salarial 
contribui para o problema, congratulando-
se por isso com a intenção de ponderar 
medidas sociais para resolver este 
problema; observa, a este respeito, que o 
Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime Aplicável aos Outros 
Agentes da União Europeia permitem a 
flexibilidade necessária para ter em conta 
as condições do mercado de trabalho na 
União aquando do recrutamento de 
funcionários, a fim de responder às 
necessidades específicas das instituições; 
observa que o Tribunal identificou uma 
tendência horizontal a todas as agências 
para a utilização de pessoal externo 
contratado em serviços de consultoria 
informática; solicita que seja analisada a 
dependência do recrutamento externo neste 
importante domínio; exorta a Agência a 
publicar anúncios de abertura de vagas no 
sítio Web do Serviço Europeu de Seleção 
do Pessoal, a fim de aumentar a sua 

4. Congratula-se pelo facto de a 
Agência ter conseguido aumentar 
substancialmente o número dos seus 
efetivos de 526 para 630 (um aumento 
de 20 %) em 2018; lamenta, todavia, que 
este número tenha ficado bem abaixo 
(menos 17 %) dos 760 efetivos autorizados 
ao abrigo do quadro de pessoal para 2018; 
manifesta a sua preocupação com a elevada 
rotatividade do pessoal e as persistentes 
dificuldades da Agência em encontrar 
candidatos adequados; reconhece que o 
baixo coeficiente de correção salarial 
contribui para o problema, congratulando-
se por isso com a intenção de ponderar 
medidas sociais para resolver este 
problema; observa, a este respeito, que o 
Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime Aplicável aos Outros 
Agentes da União Europeia permitem a 
flexibilidade necessária para ter em conta 
as condições do mercado de trabalho na 
União aquando do recrutamento de 
funcionários, a fim de responder às 
necessidades específicas das instituições; 
observa que o Tribunal identificou uma 
tendência horizontal a todas as agências 
para a utilização de pessoal externo 
contratado em serviços de consultoria 
informática; solicita que seja analisada a 
dependência do recrutamento externo neste 
importante domínio; regista os esforços da 
Agência para promover as suas ofertas de 
emprego através de canais de 
comunicação em linha e exorta a Agência 
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visibilidade; a publicar anúncios de abertura de vagas no 
sítio Web do Serviço Europeu de Seleção 
do Pessoal, a fim de aumentar a sua 
visibilidade;

Or. en

Alteração 7
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado 
o problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 
despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 
resolver esta questão, mas insta a Agência 

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que, desde 2014, o Tribunal tenha 
comunicado sistematicamente que as 
despesas declaradas pelos países 
cooperantes nem sempre são justificadas 
por faturas ou outros documentos 
comprovativos, sendo, no entanto, 
reembolsadas; observa que a Agência 
ainda não abordou esta questão; insta a 
Agência a dar resposta cabal às 
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a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

observações do Tribunal sobre a 
legalidade e regularidade das operações, 
uma vez que as despesas de equipamento 
ascenderam a 60 milhões de EUR ou 35 % 
das despesas operacionais da Agência 
em 2018;

Or. en

Alteração 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado o 
problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 
despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
manifesta a sua preocupação 
relativamente à parte do orçamento que 
não pôde ser absorvida pela Agência; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado o 
problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 
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resolver esta questão, mas insta a Agência 
a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 
resolver esta questão, mas insta a Agência 
a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

Or. en

Alteração 9
Tom Vandendriessche

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado o 
problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 
resolver esta questão, mas insta a Agência 
a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

Or. en

Alteração 10
Olivier Chastel, Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado o 
problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 
resolver esta questão, mas insta a Agência 
a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

Or. en

Alteração 11
Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o persistente nível elevado 
de dotações transitadas para 2019 
(83 milhões de EUR ou 29 %) e de 
dotações transitadas anuladas 
(11 milhões de EUR ou 12 %), associado 
aos desafios de cumprimento do quadro de 
pessoal, ao atraso no arranque da 
construção das novas instalações e à 
natureza plurianual dos projetos TIC, bem 
como à sobreavaliação da escala e do custo 
das atividades pelos países cooperantes; 
confia em que a Agência e os Estados 
cooperantes melhorem as suas estimativas 
orçamentais, de modo a reduzir o reporte 
de dotações em 2019; congratula-se pelo 
facto de a Agência ter adotado novas regras 
em matéria de denúncia de irregularidades, 
lançado um novo regime de financiamento 
simplificado, introduzido um sistema de 
controlo ex post que contempla todos os 
tipos de despesas e alterado o seu sistema 
de controlos ex ante; lamenta, no entanto, 
que a Agência ainda não tenha abordado o 
problema assinalado pelo Tribunal 
desde 2014 no que diz respeito à 
insuficiência de documentos 
comprovativos dos custos reais das 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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despesas de equipamento declaradas pelos 
Estados-Membros cooperantes; toma nota 
das medidas tomadas pela Agência para 
resolver esta questão, mas insta a Agência 
a dar resposta cabal às observações do 
Tribunal, uma vez que as despesas de 
equipamento ascenderam a 
60 milhões de EUR ou 35 % das despesas 
operacionais da Agência em 2018;

Or. en

Alteração 12
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Agência a ser mais realista 
no que diz respeito às estimativas das suas 
necessidades de serviços nos documentos 
de concurso e a aplicar uma gestão 
financeira rigorosa aos contratos; recorda 
à Agência que, embora os 
contratos-quadro não constituam uma 
obrigação de compra até ao valor máximo 
do contrato, a diferença considerável 
entre o valor máximo do contrato num 
procedimento de adjudicação de contratos 
em 2018 (8 milhões de EUR) e a proposta 
vencedora (5,8 milhões de EUR) poderia 
criar um risco significativo para a boa 
gestão financeira;

Or. en

Alteração 13
Nicola Procaccini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que a Agência deve 
reforçar as verificações ex ante e 
reintroduzir as verificações ex post para 
garantir que apenas os custos justificados 
são reembolsados, a fim de evitar uma 
situação em que os recursos financeiros 
afetados ao abrigo do orçamento da 
União não sejam dispersos;

Or. en

Alteração 14
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Agência a tomar medidas 
corretivas relativamente a todas as 
observações pendentes do Tribunal, 
nomeadamente a adoção e aplicação de 
uma política relativa aos lugares sensíveis, 
em conformidade com as suas próprias 
normas de controlo interno;

6. Exorta a Agência a tomar medidas 
corretivas relativamente a todas as 
observações do Tribunal, nomeadamente a 
adoção e aplicação de uma política relativa 
aos lugares sensíveis, em conformidade 
com as suas próprias normas de controlo 
interno;

Or. en

Alteração 15
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda a observação do Tribunal 
de que, desde 2015, existe um risco não 
resolvido de duplo financiamento pelo 
Fundo para a Segurança Interna, gerido 
pela Comissão, e pela Agência; solicita, 
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para o efeito, a aplicação, sem mais 
delongas, de medidas corretivas;

Or. en

Alteração 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Agência a dar seguimento, 
sem demora, à recomendação pendente 
relativa à contratação pública eletrónica, 
nomeadamente à introdução da 
apresentação eletrónica de propostas;

Or. en

Alteração 17
Tom Vandendriessche

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera a sua chamada de atenção 
para o persistente grande desequilíbrio de 
género que existe no Conselho de 
Administração da Agência; insta a que 
este desequilíbrio seja corrigido o mais 
rapidamente possível; exorta por isso a 
Agência a recordar proativamente aos 
Estados-Membros a importância do 
equilíbrio de género, e os 
Estados-Membros, a terem em conta o 
equilíbrio de género aquando da 
nomeação de membros para o Conselho 
de Administração;

Suprimido

Or. en
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Alteração 18
Olivier Chastel, Morten Petersen

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera a sua chamada de atenção 
para o persistente grande desequilíbrio de 
género que existe no Conselho de 
Administração da Agência; insta a que este 
desequilíbrio seja corrigido o mais 
rapidamente possível; exorta por isso a 
Agência a recordar proativamente aos 
Estados-Membros a importância do 
equilíbrio de género, e os 
Estados-Membros, a terem em conta o 
equilíbrio de género aquando da nomeação 
de membros para o Conselho de 
Administração;

7. Regista a falta de informações 
sobre o equilíbrio de género no seio do 
pessoal da Agência; reitera a sua chamada 
de atenção para o persistente grande 
desequilíbrio de género que existe no 
Conselho de Administração da Agência; 
insta a que este desequilíbrio seja corrigido 
o mais rapidamente possível; exorta por 
isso a Agência a recordar proativamente 
aos Estados-Membros a importância do 
equilíbrio de género, e os 
Estados-Membros, a terem em conta o 
equilíbrio de género aquando da nomeação 
de membros para o Conselho de 
Administração;

Or. en

Alteração 19
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Reitera a sua chamada de atenção 
para o persistente grande desequilíbrio de 
género que existe no Conselho de 
Administração da Agência; insta a que este 
desequilíbrio seja corrigido o mais 
rapidamente possível; exorta por isso a 
Agência a recordar proativamente aos 
Estados-Membros a importância do 
equilíbrio de género, e os 
Estados-Membros, a terem em conta o 

7. Reitera a sua chamada de atenção 
para o persistente grande desequilíbrio de 
género que existe no Conselho de 
Administração da Agência; insta a que este 
desequilíbrio seja corrigido o mais 
rapidamente possível; exorta por isso a 
Agência a recordar proativamente aos 
Estados-Membros a importância do 
equilíbrio de género, e os 
Estados-Membros, a assegurar o equilíbrio 
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equilíbrio de género aquando da nomeação 
de membros para o Conselho de 
Administração;

de género aquando da nomeação de 
membros para o Conselho de 
Administração da Agência;

Or. en

Alteração 20
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Reitera o seu apelo à Agência para 
que seja mais transparente acerca das 
suas atividades; congratula-se com a 
criação, no seu sítio Web, de uma secção 
consagrada ao acesso do público aos 
documentos; insta a Agência a criar um 
registo de documentos, tal como está 
juridicamente obrigada a fazer ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1049/20011;

8. Reitera o seu apelo à Agência para 
que assegure a plena transparência das 
suas atividades; congratula-se com a 
criação, no seu sítio Web, de uma secção 
consagrada ao acesso do público aos 
documentos; insta a Agência a criar um 
registo de documentos, tal como está 
juridicamente obrigada a fazer ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1049/20011;

_________________ _________________
1 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão 
(JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

1 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão 
(JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

Or. en

Alteração 21
Saskia Bricmont
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Considera que a Agência deve, de 9. Considera que a Agência deve, de 
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forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais, a fim 
de se proteger contra acusações 
infundadas; convida a Agência a deslocar-
se à Comissão LIBE, a fim de cumprir as 
suas obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 
insta a Agência a disponibilizar o relatório 
sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais; 
convida a Agência a deslocar-se à 
Comissão LIBE, a fim de cumprir as suas 
obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas; insta a 
Agência a disponibilizar o relatório sobre a 
aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

_________________ _________________
2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

Or. en

Alteração 22
Tom Vandendriessche

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais, a fim 
de se proteger contra acusações 
infundadas; convida a Agência a deslocar-
se à Comissão LIBE, a fim de cumprir as 

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais; 
convida a Agência a deslocar-se à 
Comissão LIBE, a fim de cumprir as suas 
obrigações específicas de prestação de 
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suas obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 
insta a Agência a disponibilizar o relatório 
sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 
insta a Agência a disponibilizar o relatório 
sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

_________________ _________________
2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

Or. en

Alteração 23
Caterina Chinnici

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais, a fim 
de se proteger contra acusações 
infundadas; convida a Agência a deslocar-
se à Comissão LIBE, a fim de cumprir as 
suas obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais; 
convida a Agência a deslocar-se à 
Comissão LIBE, a fim de cumprir as suas 
obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 
insta a Agência a disponibilizar o relatório 
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insta a Agência a disponibilizar o relatório 
sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 
mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

_________________ _________________
2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

Or. en

Alteração 24
Nicola Procaccini

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais, a fim 
de se proteger contra acusações 
infundadas; convida a Agência a deslocar-
se à Comissão LIBE, a fim de cumprir as 
suas obrigações específicas de prestação de 
informações aos deputados do Parlamento 
Europeu, fornecendo regularmente 
informações pormenorizadas, se 
necessário, num contexto não público; 
insta a Agência a disponibilizar o relatório 
sobre a aplicação prática do 
Regulamento (UE) n.º 656/20142 referente 
a 2018, tal como está juridicamente 
obrigada a fazer, e a fornecer informações 

9. Considera que a Agência deve, de 
forma proativa, disponibilizar informações 
sobre as suas atividades operacionais, a fim 
de se proteger contra acusações; convida a 
Agência a deslocar-se à Comissão LIBE, a 
fim de cumprir as suas obrigações 
específicas de prestação de informações 
aos deputados do Parlamento Europeu, 
fornecendo regularmente informações 
pormenorizadas, se necessário, num 
contexto não público; insta a Agência a 
disponibilizar o relatório sobre a aplicação 
prática do Regulamento (UE) n.º 656/20142 
referente a 2018, tal como está 
juridicamente obrigada a fazer, e a fornecer 
informações mais concretas no futuro, a 
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mais concretas no futuro, a fim de permitir 
uma avaliação adequada das atividades da 
Agência no mar.

fim de permitir uma avaliação adequada 
das atividades da Agência no mar.

_________________ _________________
2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

2 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de maio de 2014 que estabelece regras 
para a vigilância das fronteiras marítimas 
externas no contexto da cooperação 
operacional coordenada pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93).

Or. en

Alteração 25
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Recorda que, nos termos do 
artigo 22.º, n.º 3, alínea b), do 
Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A, o 
agente de coordenação da Agência deve 
verificar a correta execução do plano 
operacional, nomeadamente quanto à 
proteção dos direitos fundamentais, e 
informar a Agência a este respeito; insta 
urgentemente, nesse contexto, à 
notificação sistemática das violações dos 
direitos fundamentais que ocorram nas 
fronteiras onde a Agência está presente, 
incluindo quando essas violações forem 
cometidas por agentes que não pertencem 
à Agência, uma vez que têm impacto no 
respeito global dos direitos fundamentais 
no âmbito das operações da Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira; 
solicita que seja dada especial atenção a 
possíveis expulsões e à violência; insta a 
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Agência a comunicar essas violações ao 
agente para os direitos fundamentais, que 
deverá tomar as medidas adequadas, 
incluindo a eventual suspensão das 
operações da Guarda Europeia de 
Fronteiras e Costeira e da guarda costeira 
na zona em causa;
_________________
1-A Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de setembro de 2016, relativo à Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira, que 
altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

Or. en


