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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao Diretor da Agência 
Europeia da Segurança Marítima pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência 
Europeia da Segurança Marítima pela 
execução do orçamento da Agência 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 da Agência 
Europeia da Segurança Marítima pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência 
Europeia da Segurança Marítima pela 
execução do orçamento da Agência 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 da Agência 
Europeia da Segurança Marítima relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia da Segurança Marítima 
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 da Agência 
Europeia da Segurança Marítima relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia da Segurança Marítima 
relativas ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece, a partir do Tribunal de 
Contas, que o orçamento da Agência para 
2010 ascendeu a 50 100 000 euros, 
enquanto a Agência anunciou ter 
recebido 54 400 000 euros em dotações de 
autorização e 50 600 000 euros em 
dotações de pagamento para 2010; solicita 
à Agência e ao Tribunal de Contas que 
informem a autoridade de quitação sobre 
o montante exato relativo ao orçamento 
da Agência para 2010 e que expliquem o 
que sucedeu com o conflito de dados nos 
relatórios da Agência e do Tribunal de 
Contas;

2. Reconhece, com base na informação da 
Agência, que o orçamento desta para 2010 
ascendeu a 53 400 000 euros em dotações 
de autorização e 50 600 000 euros em 
dotações de pagamento; 

Or. en
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Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Lamenta que o Tribunal de Contas não 
tenha mencionado as dotações da Agência 
transitadas e anuladas no seu relatório 
sobre as contas anuais da Agência para o 
exercício de 2010;

Suprimido

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Reconhece que, na sequência do pedido 
do Parlamento, a Agência incluiu no seu 
relatório anual informação específica sobre 
autorizações orçamentais a posteriori (ou 
seja, compromissos jurídicos que foram 
estabelecidos antes de as autorizações 
orçamentais correspondentes terem sido 
aprovadas); assinala os esforços da 
Agência para reduzir as autorizações 
orçamentais a posteriori (de mais de 20 em 
2007 para 5 em 2010); mas manifesta a 
sua preocupação relativamente ao facto 
de essas autorizações representarem uma 
infração ao n.º 1 do artigo 62.º do 
Regulamento Financeiro-Quadro e de a 
Agência manter este problema desde 
2006;

6. Reconhece que, na sequência do pedido 
do Parlamento, a Agência incluiu no seu 
relatório anual informação específica sobre 
autorizações orçamentais a posteriori (ou 
seja, compromissos jurídicos que foram 
estabelecidos antes de as autorizações 
orçamentais correspondentes terem sido 
aprovadas); assinala os esforços da 
Agência para reduzir as autorizações 
orçamentais a posteriori (de mais de 20 em 
2007 para 5 em 2010);

Or. en
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Alteração 8
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insta a Agência a aplicar corretamente 
os procedimentos de adjudicação de 
contratos e a assegurar os dados 
adequados sobre procedimentos de 
concursos públicos previstos no seu 
Programa de Trabalho Anual (PTA); 
considera, em especial, preocupante o facto 
de o PTA não divulgar explicitamente toda 
a informação referida no Regulamento 
Financeiro e nas normas de execução; 
lembra a Agência que, se uma decisão de 
financiamento sobre adjudicações 
operacionais planeadas não for apoiada 
adequadamente por dados subjacentes, tal 
situação poderá pôr em causa a validade da 
decisão da Agência; assinala, com base na 
Agência, que a partir de 2011 foi 
introduzido um anexo específico no 
programa de trabalho definitivo, com uma 
indicação da dotação orçamental global 
reservada às adjudicações de contratos 
durante o ano, um número indicativo de 
contratos e prazos indicativos agrupados 
por atividades;

8. Solicita à Agência que aplique
corretamente os procedimentos de 
adjudicação de contratos e que assegure os 
dados adequados sobre procedimentos de 
concursos públicos previstos no seu 
Programa de Trabalho Anual (PTA); 
considera, em especial, preocupante o facto 
de o PTA não ter divulgado explicitamente 
toda a informação referida no Regulamento 
Financeiro e nas normas de execução; 
lembra a Agência que, se uma decisão de 
financiamento sobre adjudicações 
operacionais planeadas não for apoiada 
adequadamente por dados subjacentes, tal 
situação poderá pôr em causa a validade da 
decisão da Agência; assinala, com base na 
Agência, que a partir de 2011 foi 
introduzido um anexo específico no 
programa de trabalho definitivo, com uma 
indicação da dotação orçamental global 
reservada às adjudicações de contratos 
durante o ano, um número indicativo de 
contratos e prazos indicativos agrupados 
por atividades;

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Apela à Agência que assegure ao 
Conselho de Administração relatórios 
precisos e em tempo devido, acerca de 

9. Apela à Agência que assegure ao 
Conselho de Administração relatórios 
precisos e em tempo devido, acerca de 
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procedimentos negociados; reconhece que, 
de facto, os procedimentos negociados da 
Agência, que devem ser usados em 
condições rigorosamente definidas, não 
são necessariamente relatados ao 
Conselho de Administração;

procedimentos negociados; toma nota, 
com base na informação da Agência, que 
a partir de 2009 foi introduzido um anexo 
específico no seu relatório anual de 
atividade, com a informação necessária 
sobre os procedimentos negociados; 

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

10. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de a independência do contabilista da 
Agência ter sido posta em causa em 2010: 
observa que, de facto, durante o ano:

10. Observa que a independência do 
contabilista da Agência foi posta em causa 
em 2010; observa que, de facto, durante o 
ano:

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Sublinha, contudo, que persistem 
algumas insuficiências relativamente ao 
contabilista da Agência, especialmente no 
que diz respeito à definição das suas 
responsabilidades e à avaliação do 
desempenho das suas funções; exorta, por 
isso, a Agência a resolver rapidamente
esta situação e a informar regularmente a 
autoridade de quitação acerca das ações 
concretas e dos resultados respeitantes a 
esta questão;

12. Sublinha, contudo, que persistem 
algumas insuficiências relativamente ao 
contabilista da Agência, especialmente no 
que diz respeito à definição das suas 
responsabilidades e à avaliação do 
desempenho das suas funções; observa que 
a Agência tomou as ações necessárias 
para resolver a situação anteriormente 
referida;
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Or. en

Alteração 12
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta que, no seu relatório anual 
para 2010 o Tribunal de Contas não 
tenha feito referência às transferências 
orçamentais da Agência;  considera que o 
elevado número de transferências 
orçamentais na Agência foi motivo de 
preocupação para o Parlamento durante 
os anos anteriores (49 em 2009, 52 em 
2008 e 32 em 2007); pede, por 
conseguinte, ao Tribunal de Contas, que 
informe imediatamente a autoridade de 
quitação acerca da situação relativa às 
transferências de 2010;

Suprimido

Or. en

Alteração 13
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Reconhece que a Agência continua a 
ter de implementar 15 recomendações 
«muito importantes» do Serviço de 
Auditoria Interna; manifesta a sua 
preocupação com o facto de a 
implementação de 8 dessas recomendações 
ter sido adiada por 6 a 12 meses e de uma 
delas ter sido rejeitada; assinala que as 
primeiras 11 recomendações «muito 
importantes» abrangem o processo de 

16. Reconhece que a Agência continua a 
ter de implementar 15 recomendações 
«muito importantes» do Serviço de 
Auditoria Interna; manifesta a sua 
preocupação com o facto de a 
implementação de 8 dessas recomendações 
ter sido adiada por 6 a 12 meses e de uma 
delas ter sido rejeitada; assinala que as 
primeiras 11 recomendações «muito 
importantes» abrangem o processo de 
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tomada de decisões jurídicas e financeiras, 
a gestão dos recursos humanos e as normas 
de controlo interno; assinala também que a 
recomendação rejeitada diz respeito à 
responsabilidade pela avaliação do 
desempenho do contabilista; exorta, por 
isso, a Agência a explicar à autoridade de 
quitação as razões que levaram a esta 
rejeição e apela à Agência que tome 
medidas em relação às recomendações 
adiadas;

tomada de decisões jurídicas e financeiras, 
a gestão dos recursos humanos e as normas 
de controlo interno; assinala também que a 
recomendação rejeitada diz respeito à 
responsabilidade pela avaliação do 
desempenho do contabilista; exorta, por 
isso, a Agência a explicar à autoridade de 
quitação as razões que levaram a esta 
rejeição e apela à Agência que tome 
medidas em relação às recomendações 
adiadas; toma nota, com base na 
informação da Agência, que uma 
recomendação (responsabilidade pela
avaliação do desempenho do contabilista) 
do SAI foi rejeitada devido a diferentes 
interpretações jurídicas do Estatuto dos 
Funcionários;  sublinha, porém, que na 
sequência de um acordo entre o SAI e a 
Agência, esta respeitou plenamente a 
recomendação do SAI e adotou, 
entretanto, uma regra de execução 
específica; 

Or. en

Alteração 14
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 18 – parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

Apela, portanto, à Agência para que 
informe a autoridade de quitação sobre os 
resultados concretos no seguimento das 
recomendações feitas pela CAI;

Toma nota da declaração da Agência
sobre a adoção do plano de continuidade 
das atividades para aplicações marítimas, 
do plano de continuidade das atividades 
para as atividades de apoio e do 
procedimento de registo de exceções;

Or. en


