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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. Salienta que o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo («EASO» ou 
«Gabinete») contribui para o reforço da cooperação prática dos Estados-Membros em 
matéria de asilo na Europa, presta assistência aos Estados-Membros no cumprimento 
das suas obrigações e atua como centro de conhecimentos especializados em matéria 
de asilo;

2. Relembra as irregularidades constatadas em 2017 no EASO pelo Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF) e as recomendações por este transmitidas ao conselho de 
administração do EASO no tocante à tomada de medidas disciplinares; recorda ainda a 
decisão do conselho de administração do EASO, de 6 de junho de 2018, de dispensar 
o diretor executivo das suas funções com efeito imediato, a designação de um diretor 
executivo interino em 6 de junho de 2018 e a nomeação de um novo diretor executivo 
em 16 de junho de 2019; 

3. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais do EASO relativas ao exercício de 2018 são 
legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes e que a sua situação 
financeira em 31 de dezembro de 2018 está fielmente apresentada; assinala, contudo, 
que o Tribunal emitiu um parecer de auditoria com reservas sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos; toma nota da explicação do Tribunal segundo a qual o 
parecer com reservas foi emitido em relação à lenta melhoria da situação insatisfatória 
comunicada no tocante ao exercício 2017 no que diz respeito à governação e aos 
mecanismos de controlo interno do Gabinete, o que se refletiu noutro grande contrato 
público irregular, e à legalidade e regularidade das operações;

4. Observa que o orçamento do EASO sofreu um aumento substancial, passando de 
79 milhões de EUR para 98 milhões de EUR (+24 %), enquanto os efetivos passaram 
apenas de 200 a 207 (+3,5 %); manifesta a sua preocupação com a constatação do 
Tribunal de que não existe qualquer fundo de emergência no orçamento do EASO 
para cobrir necessidades operacionais imprevistas e urgentes; solicita ao Gabinete que 
ponha cobro a esta situação em consulta com as autoridades orçamentais e a 
Comissão, especialmente tendo em conta a natureza da atividade operacional do 
EASO;

5. Está alarmado com a conclusão do Tribunal segundo a qual a situação dos recursos 
humanos no Gabinete se deteriorou exponencialmente a partir do final de 2017 e a 
maioria das vagas, nomeadamente para gestores dos serviços administrativos, ainda 
não estava preenchida no final de 2018;

6. Lamenta a forte dependência do EASO em relação a trabalhadores temporários para 
compensar a falta de peritos nacionais destacados que os Estados-Membros são 
obrigados a enviar ao abrigo do Regulamento EASO; incentiva o Gabinete a dar 
seguimento à recomendação do Tribunal no sentido de analisar, em conjunto com as 
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autoridades orçamentais, a relação custo/eficácia do pessoal externo em relação ao 
pessoal estatutário, e de determinar se o quadro jurídico aplicável é plenamente 
respeitado, nomeadamente no que diz respeito às condições de trabalho; considera, em 
qualquer caso, que o número de efetivos do EASO deve ser aumentado para que o 
Gabinete possa desempenhar corretamente as funções que lhe foram confiadas; 
congratula-se, a este respeito, com o ambicioso plano de recrutamento estabelecido 
entretanto e com o seu impacto positivo no preenchimento dos lugares vagos; 

7. Lamenta a conclusão do Tribunal segundo a qual o cumprimento pelo Gabinete do 
objetivo de redução de 5 % dos efetivos conduziu a uma escassez no domínio dos 
serviços informáticos, tanto na Grécia como em Itália; regista com preocupação que o 
Gabinete utiliza contratos de serviços para a prestação de serviços informáticos e 
outros serviços de consultoria que foram formulados de forma a poderem implicar a 
afetação de trabalhadores temporários em vez do fornecimento de serviços ou 
produtos claramente definidos; reconhece que a natureza das operações do Gabinete 
torna difícil prever o calendário e a duração dos contratos em causa, mas insta o 
EASO a assegurar que os contratos sejam formulados de modo a evitar qualquer 
confusão entre a prestação de serviços informáticos e a contratação de trabalhadores 
temporários;

8. Toma nota das respostas do EASO às observações do Tribunal e dos esforços para 
lhes dar seguimento sob o novo diretor executivo, nomeadamente conferindo 
prioridade à celebração de acordos de acolhimento com a Itália, a Grécia e Chipre, 
aumentando a transparência dos procedimentos de recrutamento e reforçando a função 
jurídica no decurso de 2019; 

9. Reconhece os esforços envidados pelo Gabinete na reforma da sua governação através 
do Plano de Ação sobre a Governação do EASO aprovado pelo conselho de 
administração em 2018; observa que cerca de metade das ações corretivas lançadas 
pela direção do Gabinete ainda não foi concluída; congratula-se, em particular, com as 
medidas corretivas adotadas em matéria de normas de controlo interno; solicita ao 
EASO que continue a melhorar os seus procedimentos de controlo interno, prestando 
especial atenção à introdução de uma «política de lugares sensíveis», incluindo uma 
atenuação dos mecanismos de controlo e da mobilidade do pessoal, a fim de melhor 
gerir os riscos associados às funções sensíveis.


