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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor do Serviço 
Europeu de Polícia pela execução do 
orçamento do Serviço para o exercício de 
2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Serviço 
Europeu de Polícia pela execução do 
orçamento do Serviço para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 2
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor do Serviço 
Europeu de Polícia pela execução do 
orçamento do Serviço para o exercício de 
2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Serviço 
Europeu de Polícia pela execução do 
orçamento do Serviço 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 Serviço 
Europeu de Polícia relativas ao exercício 
de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Serviço Europeu de Polícia relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en
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Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas do Serviço 
Europeu de Polícia relativas ao exercício 
de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Serviço Europeu de Polícia relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução 3
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que as contas definitivas 
relativas ao exercício de 2010 não foram 
divulgadas no sítio web do Serviço; 
considera que este facto demonstra falta 
de transparência por parte do Serviço; 
solicita ao Serviço que ponha termo a esta 
situação de forma prioritária;

3. Congratula-se com o facto de, no 
seguimento do pedido da autoridade de 
quitação, as contas definitivas relativas ao 
exercício de 2010 terem sido divulgadas no 
sítio web do Serviço, em 17 de fevereiro de 
2012; sublinha, contudo, que as contas 
definitivas relativas ao exercício de 2010 
deveriam ter sido divulgadas 
imediatamente após a sua adoção, em 13 
de setembro de 2011;  solicita, portanto,
ao Serviço que o faça no futuro de modo a 
fomentar a sua transparência;

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução 3
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Recomenda que o Serviço, numa ótica 
de promoção da transparência, apresente 
uma lista dos membros do seu Conselho de 
Administração, assim como o acesso 
direto ao seu orçamento pormenorizado,
que deverá incluir uma lista dos contratos 
e das decisões de adjudicação de contratos 
e ser disponibilizado no sítio web do 
Serviço, exceto no que se refere aos 
contratos cuja publicação possa implicar 
um risco em termos de segurança;

16. Recomenda que o Serviço, numa ótica 
de promoção da transparência, apresente 
uma lista dos membros do seu Conselho de 
Administração, que deverá incluir os seus 
nomes, declarações de interesse e cv com 
a atividade profissional e a formação 
académica; observa com satisfação que as 
atividades de adjudicação de contratos e 
lista dos contratantes do Serviço 
concluídas para 2010 foram 
disponibilizadas no sítio web do Serviço; 

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução 3
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Considerando as 
complementaridades entre a Academia 
Europeia de Polícia e a Europol, bem
como as potenciais sinergias, insta a 
Comissão a preparar uma avaliação de 
impacto global relativamente a uma fusão 
potencial destas duas agências, 
apresentando os custos e os benefícios até 
março de 2013. 
Motivo: se a quitação levantar a questão 
de uma fusão potencial das duas agências, 
a forma apropriada é introduzir o mesmo 
texto em ambas as propostas.)

Or. en


