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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. Nota com preocupação que o Tribunal de Contas, apesar de ter podido obter garantias 
suficientes de que as contas anuais da Academia Europeia de Polícia (CEPOL) relativas 
ao exercício encerrado em 31 Dezembro de 2007 são fiáveis em todos os seus aspectos 
materiais, apontou uma excepção; esta excepção diz respeito ao sistema de contabilização 
das autorizações, um problema que o Tribunal já havia salientado também relativamente a 
2006; toma boa nota das respostas da CEPOL relativas a este ponto específico;

2. Nota igualmente que o Tribunal de Contas considerou as operações subjacentes às contas 
anuais da CEPOL como legais e regulares no seu conjunto, com duas excepções: a 
conformidade do sistema relativo aos concursos públicos com as disposições do 
Regulamento Financeiro, uma questão que também já havia sido salientada pelo Tribunal 
relativamente a 2006, e certos casos em que as dotações foram utilizadas para financiar 
despesas privadas de pessoal da CEPOL; toma boa nota das respostas da CEPOL relativas 
a estas questões; 

3. Salienta a necessidade de a CEPOL cumprir estritamente as disposições do Regulamento 
Financeiro e da legislação da CE relativa a contratos públicos, assim como de melhorar a 
sua gestão financeira, uma vez que é o segundo ano consecutivo em que o Tribunal 
manifesta preocupações semelhantes/idênticas;

4. Solicita à Comissão que exerça uma supervisão estreita da implementação do orçamento 
da CEPOL.
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