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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 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;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas («o Tribunal») ter 
declarado que as operações subjacentes às contas anuais da Agência 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 representada; 
salienta que, em 2018, o orçamento da Agência aumentou de 79 milhões de EUR para 
97 milhões de EUR (um aumento de 22 %) e o número dos seus efetivos passou de 152 
para 162 (um aumento de 6 %);

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; 

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 que a 
Agência deve, enquanto agência responsável pelos sistemas informáticos de grande 
escala na União, resolver 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 proposta de ato jurídico 
para que a Agência possa preparar os trabalhos necessários para a aplicação desse ato 
jurídico;  

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 
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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; 

6. Congratula-se com os progressos realizados no que se refere às recomendações feitas 
pelo Tribunal em anos anteriores; observa, porém, que o Observatório continua a não 
publicar os anúncios de abertura de vagas no sítio Internet do Serviço Europeu de 
Seleção do Pessoal (EPSO); insta, por conseguinte, a Agência a tomar medidas para 
assegurar a publicação das aberturas de vagas através do sítio Web do EPSO; observa 
que foi concluída a construção do novo edifício em Estrasburgo; salienta que a 
continuidade das operações deixou de estar sob a ameaça de um número reduzido de 
efetivos em unidades operacionais essenciais.


