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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 o importante papel da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial 
(«Europol» ou «Agência») na assistência aos Estados-Membros em investigações 
criminais;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Europol 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; salienta que o 
orçamento e o pessoal da Agência sofreram um aumento, passando, respetivamente, de 
118 para 137 milhões de EUR (+16 %) e de 804 para 826 (+2,7 %); 

3. Observa que o número de operações apoiadas pela Europol passou de 1496 em 2017 a 
1748 em 2018 (+16,8 %), que as reuniões operacionais financiadas pela Europol 
aumentaram de 403 em 2017 para 427 em 2018 (5,9 %) e que as equipas de 
investigação conjuntas apoiadas pela Europol aumentaram de 64 em 2017 para 93 em 
2018 (+45 %), exigindo 27 delas coordenação entre mais de 20 países;1

4. Lamenta que o Tribunal tenha constatado insuficiências na gestão dos contratos, bem 
como nos controlos ex ante relacionados com a prorrogação e a alteração irregulares 
pela Agência de um contrato-quadro relativo à prestação de serviços de viagens após o 
seu termo de vigência; observa que a alteração introduziu novos aspetos de preços não 
abrangidos pelo procedimento inicial de contratação pública e que os pagamentos 
irregulares relacionados com o contrato ascenderam a 22,188 EUR em 2018; toma nota 
da objeção da Europol à conclusão do Tribunal sobre a gestão dos contratos e os 
controlos ex ante e do seu compromisso de devida diligência, bem como de boa gestão 
financeira, mas salienta que essas irregularidades devem ser evitadas no futuro; insta a 
Agência a respeitar melhor o Regulamento Financeiro, a fim de reforçar os seus 
controlos internos de gestão financeira em conformidade; 

5. Congratula-se com a elaboração pela Agência de um plano de ação para abordar os 
domínios a melhorar identificados no relatório «Gestão dos Recursos Humanos e Ética 
na EUROPOL» publicado pelo Serviço de Auditoria Interna da Comissão; convida a 
Agência a apresentar um relatório à Comissão LIBE sobre as questões identificadas e as 
correspondentes medidas de seguimento;

6. Observa que o Tribunal identificou uma tendência horizontal em 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 
setor; incentiva a Agência a dar seguimento à única recomendação pendente do 
Tribunal, nomeadamente a de publicar os seus anúncios de abertura de vaga no sítio 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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Web do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO);

7. Solicita à Agência que reveja a sua política linguística e insta a autoridade orçamental a 
disponibilizar recursos financeiros suficientes para permitir a tradução dos relatórios 
oficiais da Europol para todas as línguas oficiais da União, tendo em conta a 
importância do seu trabalho para os cidadãos europeus e o facto de o grupo de controlo 
parlamentar conjunto, composto por deputados nacionais e europeus de todos os 
Estados-Membros, dever poder efetuar o seu trabalho de forma adequada.


