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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação à diretora do Centro de 
Tradução dos Organismos da União 
Europeia pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro de 
Tradução dos Organismos da União 
Europeia pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 2
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação à diretora do Centro de 
Tradução dos Organismos da União 
Europeia pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro de 
Tradução dos Organismos da União 
Europeia pela execução do orçamento do 
Centro para o exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas do Centro 
de Tradução dos Organismos da União 
Europeia relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Centro de Tradução dos Organismos da 
União Europeia relativas ao exercício de 
2010;
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Or. en

Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas do Centro 
de Tradução dos Organismos da União 
Europeia relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Centro de Tradução dos Organismos da 
União Europeia relativas ao exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 5
Iliana Ivanova

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que o volume de 
tradução em 2010 foi o mais elevado 
desde a criação do Centro de Tradução, 
representando um aumento de 20,1 % do 
número de páginas traduzidas;

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Relembra que, ao abrigo do artigo 13.º 3. Relembra que, ao abrigo do artigo 13.º 
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do Regulamento (CE) n.º 2965/94, as 
receitas e despesas do Centro apresentadas 
no seu orçamento devem ser equilibradas; 
salienta que, para o exercício de 2010, o 
excedente acumulado de 2009 do Centro 
ascendeu a 24 000 000 euros; indica que, 
no entanto, principalmente através da 
transferência de fundos para o Regime de 
Pensões da União e do reembolso aos seus 
clientes, o Centro conseguiu reduzir o 
excedente supracitado para 
9 200 000 euros;

do Regulamento (CE) n.º 2965/94, as 
receitas e despesas do Centro apresentadas 
no seu orçamento devem ser equilibradas; 
salienta que, para o exercício de 2010, o 
excedente acumulado de 2009 do Centro 
ascendeu a 24 000 000 euros; indica que, 
no entanto, principalmente através da 
transferência de fundos para o Regime de 
Pensões da União e do reembolso aos seus 
clientes, o Centro conseguiu reduzir o 
excedente supracitado para 
9 200 000 euros; reconhece ainda, da 
parte do Centro, que o conselho de 
administração decidiu, em 2011, utilizar 
estes 9 200 000 euros para criar uma 
reserva para investimento excecional 
(4 300 000 euros) e uma reserva para 
estabilização dos preços 
(4 900 000 euros);

Or. en

Alteração 7
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que as contas definitivas para o 
exercício de 2010 não foram divulgadas
publicamente no sítio web do Centro; insta 
o Centro a por termo a esta situação com 
urgência;

6. Regista com agrado o facto de que, no 
seguimento do pedido da autoridade de 
quitação, as contas definitivas para o 
exercício de 2010 tenham sido divulgadas
publicamente no sítio web do Centro;

Or. en

Alteração 8
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que as contas definitivas para o 
exercício de 2010 não foram divulgadas 
publicamente no sítio web do Centro; insta 
o Centro a por termo a esta situação com 
urgência;

6. Salienta que as contas definitivas para o 
exercício de 2010 não foram divulgadas 
publicamente no sítio web do Centro; insta 
o Centro a publicar as contas finais do 
exercício de 2010 no seu sítio web;

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta o Centro a garantir o cumprimento 
do artigo 60.º do Regulamento Financeiro 
estabelecendo decisões de financiamento 
para despesas operacionais; solicita, 
particularmente, ao Centro que estabeleça 
controlos mais eficazes no processo de 
adjudicações de contratos;

7. Insta o Centro a prestar informações à 
autoridade de quitação sobre a forma 
como este assegura o cumprimento do 
artigo 60.º do Regulamento Financeiro; 
incentiva o Centro a estabelecer controlos 
mais eficazes no processo de adjudicações 
de contratos;

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Reconhece que, considerando que 8 
membros do pessoal com mais pontos não 
foram promovidos e outros membros do 
mesmo grau foram promovidos, o artigo 
45.º do Estatuto dos Funcionários não foi 
respeitado, na medida em que foram 
incorporados elementos discricionários 

10. Insta o Centro a informar a 
autoridade de quitação acerca das suas 
decisões de conceder promoções ao 
pessoal no âmbito do artigo 45.º do 
Estatuto dos Funcionários;
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adicionais na decisão definitiva relativa à 
adjudicação da promoção; insta, por 
conseguinte, o Centro a informar a 
autoridade de quitação sobre a forma 
como o Centro melhorou a situação no 
que se refere a esta questão;

Or. en

Alteração 11
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Reconhece que, considerando que 8 
membros do pessoal com mais pontos não 
foram promovidos e outros membros do 
mesmo grau foram promovidos, o artigo 
45.º do Estatuto dos Funcionários não foi 
respeitado, na medida em que foram 
incorporados elementos discricionários 
adicionais na decisão definitiva relativa à 
adjudicação da promoção; insta, por 
conseguinte, o Centro a informar a 
autoridade de quitação sobre a forma 
como o Centro melhorou a situação no 
que se refere a esta questão;

10. Reconhece que, considerando que 8 
membros do pessoal com mais pontos não 
foram promovidos e outros membros do 
mesmo grau foram promovidos, o artigo 
45.º do Estatuto dos Funcionários não foi 
respeitado, na medida em que foram 
incorporados elementos discricionários 
adicionais na decisão definitiva relativa à 
adjudicação da promoção; destaca a 
declaração do Centro de que o Serviço de 
Auditoria Interna (SAI) reconheceu que 
as «decisões relativas à carreira e à 
promoção de funcionários e pessoal 
temporário», adotadas pelo conselho de 
administração a 7 de fevereiro de 2008, 
careciam de interpretação e que após a 
avaliação final do SAI sobre a 
«Implementação da promoção do 
pessoal», publicada em setembro de 2010, 
o Centro adaptou a sua interpretação à do 
SAI, tendo os critérios adicionais 
anteriormente usados para a promoção 
sido abandonados;

Or. en
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Alteração 12
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Reconhece observações do Relatório 
Anual de Atividades do Centro que 
indicam que, durante o exercício de 2010, 
cerca de 55 % do volume total de páginas 
traduzidas foi realizado com recurso a 
subcontratações; salienta, adicionalmente, 
comentários do presente Relatório que 
indicam que o Centro tomou medidas no 
sentido de consolidar a gestão do seu fluxo 
de trabalho de tradução em 2010, 
agregando as Secções de Gestão da 
Procura e de Gestão de tradutores 
freelance; reconhece, particularmente, que 
foi lançado um estudo externo relativo à 
validação da relação entre trabalhos 
efetuados internamente e com recurso à 
subcontratação; insta, por conseguinte, o 
Centro a informar, em tempo útil, a 
autoridade de quitação sobre o resultado 
deste estudo;

15. Reconhece observações do Relatório 
Anual de Atividades do Centro que 
indicam que, durante o exercício de 2010, 
cerca de 55 % do volume total de páginas 
traduzidas foi realizado com recurso a 
subcontratações; salienta, adicionalmente, 
comentários do presente Relatório que 
indicam que o Centro tomou medidas no 
sentido de consolidar a gestão do seu fluxo 
de trabalho de tradução em 2010, 
agregando as Secções de Gestão da 
Procura e de Gestão de tradutores 
freelance; reconhece, particularmente, que 
foi concluído um estudo externo relativo à 
validação da relação entre trabalhos 
efetuados internamente e com recurso à 
subcontratação e que o modelo de cálculo 
usado pelo Centro foi validado;

Or. en

Alteração 13
Iliana Ivanova

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Saúda os esforços do Centro no 
sentido de melhorar a qualidade da 
tradução; sublinha o facto de terem sido 
concluídos 17 projetos de terminologia até 
ao final de 2010, que melhoraram a base 
de dados terminológica; apoia o Centro 
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na organização de ações de formação 
para os seus tradutores, que ajudam a 
reforçar a sua produtividade;

Or. en

Alteração 14
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta o Centro a aplicar requisitos 
mínimos para a previsão de informação e 
melhorar a cooperação e a partilha no que 
se refere às previsões com os clientes 
selecionados, de forma a evitar a 
sobreavaliação de despesas e de preços;

17. Encoraja o Centro a aplicar requisitos 
mínimos para a previsão de informação e 
melhorar a cooperação e a partilha no que 
se refere às previsões com os clientes 
selecionados, de forma a evitar a 
sobreavaliação de despesas e de preços;

Or. en

Alteração 15
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 18 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

18. Salienta que 12 recomendações «muito 
importantes» do Serviço de Auditoria 
Interna (SAI) continuavam abertas em 31 
de dezembro de 2010; receia que a 
implementação de 7 destas recomendações 
tenha sido adiada; reconhece, 
particularmente, que estes atrasos se 
devam aos seguintes questões 
importantes:

18. Salienta que 12 recomendações «muito 
importantes» do Serviço de Auditoria 
Interna (SAI) continuavam abertas em 31 
de dezembro de 2010 e que a 
implementação de 7 destas recomendações 
tenha sido adiada; insta o Centro a explicar 
este atraso à autoridade de quitação e a 
corrigir a situação;

- a qualidade da previsão do cliente,
- a divulgação do exercício de 2008,
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- a avaliação do Sistema de Controlo 
Interno;
insta, por conseguinte, o Centro a explicar 
este atraso à autoridade de quitação e a 
corrigir a situação;

Or. en

Alteração 16
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que, das 12 recomendações 
«muito importantes» do SAI, o Centro 
rejeitou uma recomendação muito 
importante relativa à comunicação de 
informações financeiras; insta o Centro a 
explicar esta rejeição à autoridade de 
quitação;

19. Salienta que, das 12 recomendações 
«muito importantes» do SAI, o Centro 
rejeitou a recomendação relativa à 
comunicação de informações financeiras;
solicita ao Centro que informe a 
autoridade de quitação acerca dos motivos 
desta decisão;

Or. en


