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Alteração 1
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 3
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia para a Segurança da Aviação 
relativas ao exercício de 2010;

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



PE483.623v01-00 4/25 AM\892977PT.doc

PT

Or. en

Alteração 4
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia para a Segurança da Aviação 
relativas ao exercício de 2010;

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

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Recorda que a contribuição inicial da 
União Europeia para a Agência para 2010 
totalizava 32 879 000 EUR; nota, no 
entanto, que 1 318 000 EUR, provenientes 
da recuperação de receitas, foram 
adicionados a este o que, como resultado, 
totaliza uma contribuição total da União 
Europeia de 34 197 000 EUR para 2010;

1. Recorda que dois terços do orçamento 
da Agência são provenientes de 
honorários e encargos pagos pela 
indústria, um terço é proveniente da 
subvenção da União e a contribuição 
inicial da União Europeia para a Agência 
para 2010 totalizava 32 879 000 EUR; 
nota, no entanto, que 1 318 000 EUR, 
provenientes da recuperação de receitas, 
foram adicionados a este o que, como 
resultado, totaliza uma contribuição total 
da União Europeia de 34 197 000 EUR 
para 2010;

Or. en

Alteração 6
Jean-Pierre Audy
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Recorda que a contribuição inicial da 
União Europeia para a Agência para 2010 
totalizava 32 879 000 EUR; nota, no 
entanto, que 1 318 000 EUR, provenientes 
da recuperação de receitas, foram 
adicionados a este o que, como resultado, 
totaliza uma contribuição total da União 
Europeia de 34 197 000 EUR para 2010;

1. Recorda que dois terços do orçamento 
da Agência são provenientes de 
honorários e taxas pagos pela indústria, 
um terço é proveniente da subvenção da 
União e a contribuição inicial da União 
Europeia para a Agência para 2010 
totalizava 32 879 000 EUR; nota, no 
entanto, que 1 318 000 EUR, provenientes 
da recuperação de receitas, foram 
adicionados a este o que, como resultado, 
totaliza uma contribuição total da União 
Europeia de 34 197 000 EUR para 2010;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, ao abrigo do Artigo 3.º do 
Regulamento da Comissão n.º 593/2007, 
de 31 de maio de 2007, sobre os honorários 
e taxas cobradas pela Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação15, as receitas 
de honorários constituem receitas que 
podem ser transitadas pela Agência desde 
que não tenham sido usadas e o resultado 
positivo do orçamento para o ano seja 
colocado numa reserva que possa ser 
usada durante os anos subsequentes; 
observa que o montante da reserva 
diminuiu ao longo dos dois últimos anos de 
29 000 000 EUR no final de 2008 para 
21 000 000 EUR no final de 2010;

3. Observa que, ao abrigo do Artigo 3.º do 
Regulamento da Comissão n.º 593/2007, 
de 31 de maio de 2007, sobre os honorários 
e taxas cobradas pela Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação, as receitas de 
honorários constituem receitas que podem 
ser transitadas pela Agência desde que não 
tenham sido usadas; observa que as 
receitas da indústria podem estar 
relacionadas com mais do que um 
exercício; observa que a reserva que possa 
ser usada durante os anos subsequentes, é 
ajustada com base no resultado do 
orçamento para o ano; observa que o 
montante da reserva diminuiu ao longo dos 
dois últimos anos de 29 000 000 EUR no 
final de 2008 para 21 000 000 EUR no 
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final de 2010;

Or. en

Alteração 8
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, ao abrigo do Artigo 3.º do 
Regulamento da Comissão n.º 593/2007, 
de 31 de maio de 2007, sobre os honorários 
e taxas cobradas pela Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação15, as receitas 
de honorários constituem receitas que 
podem ser transitadas pela Agência desde 
que não tenham sido usadas e o resultado 
positivo do orçamento para o ano seja 
colocado numa reserva que possa ser 
usada durante os anos subsequentes; 
observa que o montante da reserva 
diminuiu ao longo dos dois últimos anos de 
29 000 000 EUR no final de 2008 para 
21 000 000 EUR no final de 2010;

3. Observa que, ao abrigo do Artigo 3.º do 
Regulamento da Comissão n.º 593/2007, 
de 31 de maio de 2007, sobre os honorários 
e taxas cobradas pela Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação, as receitas de 
honorários constituem receitas que podem 
ser transitadas pela Agência desde que não 
tenham sido usadas; observa que as 
receitas da indústria podem estar 
relacionadas com mais do que um 
exercício; observa que a reserva que possa 
ser usada durante os anos subsequentes tem 
por base o resultado do orçamento para o 
ano; observa que o montante da reserva 
diminuiu ao longo dos dois últimos anos de 
29 000 000 EUR no final de 2008 para 
21 000 000 EUR no final de 2010;

Or. en

Alteração 9
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Solicita à Agência que crie um sistema 
de acompanhamento ao nível dos projetos 
de certificação para garantir que, durante 
toda a vigência do projeto, os honorários 

5. Solicita à Agência que tome outras 
medidas adequadas para evitar anomalias
que colocam em risco a transparência do 
processo de adjudicação, assim como o 
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cobrados não se afastem de forma 
significativa dos custos efetivos;

princípio de uma gestão financeira 
saudável;

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Solicita à Agência que crie um sistema 
de acompanhamento ao nível dos projetos 
de certificação para garantir que, durante 
toda a vigência do projeto, os honorários 
cobrados não se afastem de forma 
significativa dos custos efetivos;

5. Solicita à Agência para que continue a 
melhorar o seu sistema de 
acompanhamento ao nível dos projetos de 
certificação para garantir que, durante toda 
a vigência do projeto, os honorários 
cobrados não se afastem de forma 
significativa dos custos efetivos;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10 - parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

10. Reconhece, em particular, do que o 
Tribunal de Contas afirma, que, para dois 
grandes procedimentos de concurso, o 
método de avaliação não permitiu
propostas com a melhor oferta financeira 
para atingir o preço mais elevado; observa 
da Agência que estes dois procedimentos 
de adjudicação de contratos são relativos a:

10. Reconhece, em particular, do que o 
Tribunal de Contas afirma, que, para dois 
grandes procedimentos de concurso, o 
método de avaliação poderá não ter 
permitido propostas com a melhor oferta 
financeira para atingir o preço mais 
elevado; observa da Agência que estes dois 
procedimentos de adjudicação de contratos 
são relativos a:

Or. en
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Alteração 12
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10 – travessão 2

Proposta de resolução Alteração

- Um Contrato Quadro com um máximo de 
quatro anos para estudos sobre os 
requisitos de certificação de motores de 
avião e normas para as quais o contrato 
adjudicado não completou todos os 
elementos de custo na sua proposta;

- Um Contrato Quadro com um máximo de 
quatro anos para estudos sobre os 
requisitos de certificação de motores de 
avião e normas, com um valor máximo de 
2 500 000 EUR, para as quais o contrato 
adjudicado não completou todos os 
elementos de custo na sua proposta;

Or. en

Alteração 13
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 10 – travessão 2

Proposta de resolução Alteração

- Um Contrato Quadro com um máximo de 
quatro anos para estudos sobre os 
requisitos de certificação de motores de 
avião e normas para as quais o contrato 
adjudicado não completou todos os 
elementos de custo na sua proposta;

- Um Contrato Quadro com um máximo de 
quatro anos para estudos sobre os 
requisitos de certificação de motores de 
avião e normas, totalizando 
2 500 000 EUR, para as quais o contrato 
adjudicado não completou todos os 
elementos de custo na sua proposta;

Or. en

Alteração 14
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10 – parágrafo 1
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Proposta de resolução Alteração

Observa que a Agência respondeu que o 
impacto negativo sobre o resultado era para 
ser relatado e considera esta resposta 
como incompleta;

Observa que a Agência respondeu que o 
impacto negativo sobre o resultado era para 
ser relatado e, no entanto, terá em conta 
as considerações do Tribunal e abordará 
futuramente o risco identificado 
prestando ainda mais atenção às fórmulas 
de avaliação financeira;

Or. en

Alteração 15
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Requer à Agência que informe a 
autoridade de quitação sobre o valor total 
do Contrato Quadro e resolva as 
anomalias que colocam em risco a 
transparência do processo de adjudicação, 
assim como o princípio de uma gestão 
financeira saudável;

11. Solicita à Agência que tome outras 
medidas adequadas para evitar anomalias 
que colocam em risco a transparência do 
processo de adjudicação, assim como o 
princípio de uma gestão financeira 
saudável;

Or. en

Alteração 16
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Requer à Agência que informe a 
autoridade de quitação sobre o valor total 
do Contrato Quadro e resolva as 
anomalias que colocam em risco a 
transparência do processo de adjudicação, 

11. Solicita à Agência que tome outras 
medidas adequadas para evitar anomalias 
que colocam em risco a transparência do 
processo de adjudicação, assim como o 
princípio de uma gestão financeira 
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assim como o princípio de uma gestão 
financeira saudável;

saudável;

Or. en

Alteração 17
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Requer à Agência que informe a 
autoridade de quitação sobre o valor total 
do Contrato Quadro e resolva as 
anomalias que colocam em risco a 
transparência do processo de adjudicação, 
assim como o princípio de uma gestão 
financeira saudável;

11. Requer à Agência que resolva as 
anomalias que colocam em risco a 
transparência do processo de adjudicação, 
assim como o princípio de uma gestão 
financeira saudável;

Or. en

Alteração 18
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua preocupação, uma 
vez mais, com o facto de a autoridade de 
quitação continuar a observar anomalias 
nos procedimentos de seleção de pessoal o 
que coloca em risco a transparência destes 
procedimentos; reconhece, do que o 
Tribunal de Contas afirma, que não 
existiam provas de que as classificações 
mínimas para convocação para uma 
entrevista ou colocação na lista de reserva 
tivessem sido definidas antes do início da 
apreciação das candidaturas; nota que esta 
poderia ser uma fonte de nepotismo ou de 

12. Salienta que a autoridade de quitação 
observou anomalias nos procedimentos de 
seleção de pessoal o que coloca em risco a 
transparência destes procedimentos; 
reconhece, do que o Tribunal de Contas 
afirma, que não existiam provas de que as 
classificações mínimas para convocação 
para uma entrevista ou colocação na lista 
de reserva tivessem sido definidas antes do 
início da apreciação das candidaturas; 
reconhece que entretanto a questão foi 
tratada;
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conflito de interesses;

Or. en

Alteração 19
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua preocupação, uma 
vez mais, com o facto de a autoridade de 
quitação continuar a observar anomalias 
nos procedimentos de seleção de pessoal o
que coloca em risco a transparência destes 
procedimentos; reconhece, do que o 
Tribunal de Contas afirma, que não 
existiam provas de que as classificações 
mínimas para convocação para uma 
entrevista ou colocação na lista de reserva 
tivessem sido definidas antes do início da 
apreciação das candidaturas; nota que esta 
poderia ser uma fonte de nepotismo ou de 
conflito de interesses;

12. Salienta que, uma vez mais, a 
autoridade de quitação observou anomalias 
nos procedimentos de seleção de pessoal o 
que coloca em risco a transparência destes 
procedimentos; reconhece, do que o 
Tribunal de Contas afirma, que não 
existiam provas de que as classificações 
mínimas para convocação para uma 
entrevista ou colocação na lista de reserva 
tivessem sido definidas antes do início da 
apreciação das candidaturas; nota que esta 
poderia ser uma fonte de nepotismo ou de 
conflito de interesses; solicita que sejam 
tomadas todas as medidas para evitar 
conflitos de interesses;

Or. en

Alteração 20
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de a Agência não ter informado a 
autoridade de quitação das ações realizadas 
para remediar esta situação e tornar os 
procedimentos de seleção dos seus 
peritos/pessoal mais transparentes, tal 

13. Salienta que a Agência não informou a 
autoridade de quitação das ações realizadas 
para tornar os procedimentos de seleção 
dos seus peritos/pessoal mais transparentes, 
tal como foi solicitado em 2009, embora 
entenda que a questão foi imediatamente 
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como foi solicitado em 2009, tendo apenas 
realizado alguma ação em 2010, depois de 
o Tribunal de Contas ter voltado a 
sublinhar o assunto no seu relatório;
salienta que o impacto destas deficiências 
é tanto mais crucial quanto a Agência tem 
a missão de emitir especificações de 
certificação, tomar decisões de 
certificação em matéria de navegabilidade 
e ambiente e realizar inspeções 
normalizadas junto das autoridades 
competentes dos Estados-Membros;

tratada;

Or. en

Alteração 21
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de a Agência não ter informado a 
autoridade de quitação das ações realizadas 
para remediar esta situação e tornar os 
procedimentos de seleção dos seus 
peritos/pessoal mais transparentes, tal 
como foi solicitado em 2009, tendo apenas 
realizado alguma ação em 2010, depois de 
o Tribunal de Contas ter voltado a 
sublinhar o assunto no seu relatório; 
salienta que o impacto destas deficiências é 
tanto mais crucial quanto a Agência tem a 
missão de emitir especificações de 
certificação, tomar decisões de certificação 
em matéria de navegabilidade e ambiente e 
realizar inspeções normalizadas junto das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros;

13. Nota que a Agência não informou a 
autoridade de quitação das ações realizadas 
para tornar os procedimentos de seleção 
dos seus peritos/pessoal mais transparentes, 
tal como foi solicitado em 2009, embora 
entenda que a questão foi tratada em 
2010; salienta que o impacto destas 
deficiências é tanto mais crucial quanto a 
Agência tem a missão de emitir 
especificações de certificação, tomar 
decisões de certificação em matéria de 
navegabilidade e ambiente e realizar 
inspeções normalizadas junto das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 22
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Regista a resposta da Agência ao 
Tribunal e o facto de ela ter indicado, nas 
suas orientações para os membros do 
painel, os limites mínimos que os 
candidatos devem cumprir para serem 
convidados para entrevista (50 %), ou para 
serem colocados na lista de reserva (65 %), 
mas que se reserva o direito de decidir qual 
o número razoável de candidatos a 
entrevistar segundo a sua classificação de 
mérito;

14. Regista a resposta da Agência ao 
Tribunal e o facto de ela ter indicado, nas 
suas orientações para os membros do 
painel, os limites mínimos que os 
candidatos devem cumprir para serem 
convidados para entrevista (50 %), ou para 
serem colocados na lista de reserva (65 %), 
mas que se reserva o direito de decidir qual 
o número razoável máximo de candidatos a 
entrevistar segundo a sua classificação de 
mérito;

Or. en

Alteração 23
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Recorda à Agência a importância de 
assegurar formação adequada e critérios de 
qualificação para as equipas de inspeção e 
para os chefes de equipa; apela à Agência 
para implementar medidas concretas e 
informar a autoridade de quitação;

15. Recorda à Agência a importância de 
assegurar formação adequada e critérios de 
qualificação para as equipas de inspeção e 
para os chefes de equipa;

Or. en

Alteração 24
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 16



PE483.623v01-00 14/25 AM\892977PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

16. Nota que os membros de pessoal da 
Agência são normalmente recrutados junto 
de autoridades nacionais de aviação e da 
indústria de aviação; entende que os 
membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração; manifesta, no entanto, a 
preocupação, de que esta situação 
provoque conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhe e tome 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumavam trabalhar 
ou enquanto contratados pelo fabricante; 
manifesta seriamente a preocupação de 
que estes caso possam colocar a segurança 
da aviação em risco nos casos 
relacionados;

16. Nota que os membros de pessoal 
técnico da Agência devem ser
normalmente recrutados junto de 
autoridades nacionais de aviação e da 
indústria de aviação; entende que os 
membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração, de modo a poder garantir o 
nível adequado de segurança da aviação 
exigido pela legislação da União 
aplicável; manifesta, no entanto, a 
preocupação, de que esta situação poderia
provocar conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhar e tomar 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumava trabalhar 
enquanto contratados pelo fabricante 
poderia, caso não fosse detetada e gerida 
de forma adequada, resultar numa 
situação de conflito de interesses; 
reconhece, no entanto, que a Agência 
instituiu um procedimento de certificação 
em que a imparcialidade do processo de 
tomada de decisão é garantida através da 
colegialidade das avaliações técnicas e do 
próprio processo de tomada de decisão; 
entende também que a Agência se 
encontra em processo de criação de uma 
política abrangente da Agência no 
domínio do código de conduta, incluindo 
a identificação, prevenção, monitorização 
e o tratamento das consequências de 
eventuais casos de conflito de interesses, o 
que ajudará a Agência a continuar a 
melhorar a identificação e o tratamento 
de situações de conflito de interesses para 
que a segurança da aviação não seja 
colocada em risco em qualquer momento;

Or. en
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Alteração 25
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Nota que os membros de pessoal da 
Agência são normalmente recrutados junto 
de autoridades nacionais de aviação e da 
indústria de aviação; entende que os 
membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração; manifesta, no entanto, a 
preocupação, de que esta situação 
provoque conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhe e tome 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumavam trabalhar 
ou enquanto contratados pelo fabricante;
manifesta seriamente a preocupação de 
que estes caso possam colocar a 
segurança da aviação em risco nos casos 
relacionados;

16. Nota que os membros de pessoal da 
Agência são normalmente recrutados junto 
de autoridades nacionais de aviação e da 
indústria de aviação; entende que os 
membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração; manifesta, no entanto, a 
preocupação de que esta situação poderia 
provocar conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhe e tome 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumava trabalhar 
enquanto contratados pelo fabricante;

Or. en

Alteração 26
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Nota que os membros de pessoal da 
Agência são normalmente recrutados junto 
de autoridades nacionais de aviação e da 
indústria de aviação; entende que os 

16. Nota que os membros de pessoal 
técnico da Agência devem ser
normalmente recrutados junto de 
autoridades nacionais de aviação e da 
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membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração; manifesta, no entanto, a 
preocupação, de que esta situação 
provoque conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhe e tome 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumavam trabalhar 
ou enquanto contratados pelo fabricante;
manifesta seriamente a preocupação de 
que estes caso possam colocar a segurança 
da aviação em risco nos casos 
relacionados;

indústria de aviação; entende que os 
membros de pessoal devem possuir 
experiência técnica suficiente e atualizada 
de trabalho no campo da aviação para 
desempenharem uma verificação técnica da 
conformidade dos documentos de 
demonstração, de modo a poder garantir o 
nível adequado de segurança da aviação 
exigido pela legislação da União 
aplicável; manifesta, no entanto, a 
preocupação de que esta situação poderia 
provocar conflitos de interesse se um 
membro do pessoal recrutado de um 
fabricante de aviões trabalhar e tomar 
decisões na Agência na certificação do 
avião onde ele/ela costumava trabalhar 
enquanto contratados pelo fabricante 
poderia, caso não fosse detetada e gerida 
de forma adequada, resultar numa 
situação de conflito de interesses; nota, no 
entanto, que a Agência instituiu um 
procedimento de certificação em que a 
imparcialidade do processo de tomada de 
decisão é garantida através da 
colegialidade das avaliações técnicas e do 
próprio processo de tomada de decisão; 
entende também que a Agência se 
encontra em processo de criação de uma 
política abrangente da Agência no 
domínio do código de conduta, incluindo 
a identificação, prevenção, monitorização 
e o tratamento das consequências de 
eventuais casos de conflito de interesses, 
que ajudará a Agência a melhorar 
adicionalmente a identificação e o 
tratamento de situações de conflito de 
interesses para que a segurança da aviação
não seja colocada em risco em qualquer 
momento;

Or. en

Alteração 27
Jean-Pierre Audy
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que um 
empregado da Agência não deve estar 
envolvido na certificação de um avião no 
qual tenha trabalhado antes de entrar para a 
Agência;

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que a 
política de conflito de interesses da 
Agência deve elaborar em que medida e 
quais as condições em que um empregado 
da Agência pode estar envolvido na 
certificação de um avião no qual tenha 
trabalhado antes de entrar para a Agência;

Or. en

Alteração 28
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que um 
empregado da Agência não deve estar 
envolvido na certificação de um avião no 
qual tenha trabalhado antes de entrar para a 
Agência;

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que a 
política de conflito de interesses da 
Agência deve prever em que medida e 
quais as condições em que um empregado 
da Agência pode estar envolvido na 
certificação de um avião no qual tenha 
trabalhado antes de entrar para a Agência;

Or. en

Alteração 29
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que um 
empregado da Agência não deve estar 
envolvido na certificação de um avião no 
qual tenha trabalhado antes de entrar para a 
Agência;

17. Exorta a Agência a ter em consideração 
os antecedentes profissionais dos seus 
agentes para evitar qualquer tipo de 
conflito de interesses; é de opinião que um 
empregado da Agência não deve estar 
envolvido, mesmo em equipas, na 
certificação de um avião no qual tenha 
trabalhado antes de entrar para a Agência;

Or. en

Alteração 30
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta a Agência a informar a 
autoridade de quitação e a Comissão 
destes casos de conflito de interesse e a 
nomear imediatamente um perito/agente 
independente para verificar a decisão 
tomada nestes casos;

18. Solicita à Agência que adote processos 
eficazes que tratem devidamente eventuais
casos de alegações de conflito de 
interesses na Agência; 

Or. en

Alteração 31
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta a Agência a informar a 
autoridade de quitação e a Comissão 
destes casos de conflito de interesse e a 
nomear imediatamente um perito/agente 
independente para verificar a decisão 

18. Solicita à Agência que adote processos 
eficazes que tratem devidamente eventuais
casos de alegações de conflito de 
interesses na Agência;
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tomada nestes casos;

Or. en

Alteração 32
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta a Agência a informar a autoridade 
de quitação e a Comissão destes casos de 
conflito de interesse e a nomear 
imediatamente um perito/agente 
independente para verificar a decisão 
tomada nestes casos;

18. Insta a Agência a informar a autoridade 
de quitação e a Comissão destes casos de 
conflito de interesse e a nomear 
imediatamente um perito/agente 
independente para verificar a decisão 
tomada nestes casos; solicita também à 
Agência que publique no seu sítio a 
declaração de interesses e antecedentes 
profissionais para os seus peritos, pessoal 
de gestão, membros do Conselho de 
Gestão e qualquer outra pessoa cujas 
atividades estejam relacionadas com o 
processo de certificação; indica que a 
Agência deve seguir as orientações da 
OCDE no domínio dos conflitos de 
interesses;

Or. en

Alteração 33
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Tendo em conta que a Agência está 
envolvida em decisões de importância 
crucial para todos os cidadãos e tomando 
em consideração a sua exposição devido à 
sua importância para a indústria, a
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autoridade de quitação espera 
ansiosamente receber e discutir as 
conclusões e recomendações do Relatório 
Especial sobre situações de conflito de 
interesses que será lançado pelo Tribunal 
de Contas antes do final de junho de 
2012;

Or. en

Alteração 34
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Exorta a Agência a implementar uma
estrutura por atividades aplicável ao 
orçamento operacional para estabelecer 
uma relação clara entre o programa de 
trabalho e as previsões financeiras, bem 
como melhorar o acompanhamento do 
desempenho e a elaboração de relatórios;

19. Solicita à Agência para que continue a 
implementar a estrutura existente por 
atividades aplicável ao orçamento 
operacional para estabelecer uma relação 
clara entre o programa de trabalho e as 
previsões financeiras, bem como continuar 
a melhorar o acompanhamento do 
desempenho e a elaboração de relatórios;

Or. en

Alteração 35
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Apela, pelo terceiro ano, à Agência 
para que integre um diagrama Gantt na 
programação de cada uma das suas 
atividades operacionais, a fim de indicar 
de forma concisa a quantidade de tempo 
gasto por cada membro do pessoal num 
projeto e encorajar uma abordagem no 

20. Apela à Agência para que integre um 
diagrama Gantt na programação de cada 
uma das suas atividades operacionais, 
sempre que relevante; salienta também que 
é importante que a Agência defina 
objetivos SMART e indicadores RACER 
na programação tal como fez no Programa 
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sentido da obtenção de resultados; solicita 
à Agência que informe a autoridade de 
quitação sobre os passos concretos 
tomados; salienta também que é 
importante que a Agência defina objetivos 
SMART e indicadores RACER na 
programação para avaliar as suas 
realizações; manifesta a sua profunda 
preocupação relativamente ao facto de a 
Agência não ter disponibilizado ainda 
informação sobre os progressos 
alcançados nesta área;

de Trabalho Anual e no Relatório Anual 
de Atividades desde 2008;

Or. en

Alteração 36
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Exorta a Agência a melhorar a 
documentação de planeamento de inspeção 
e de programação de inspeção; recorda à 
Agência a importância da avaliação de 
riscos e dos critérios utilizados ao definir o 
seu planeamento de inspeção para justificar 
o seu processo interno de tomada de 
decisões para casos que apresentem 
anomalias significativas que afetem a 
segurança dos cidadãos da União;

23. Solicita à Agência para que continue a 
melhorar a documentação de planeamento 
de inspeção e de programação de inspeção; 
recorda à Agência a importância da 
avaliação de riscos e dos critérios 
utilizados ao definir o seu planeamento de 
inspeção para justificar o seu processo 
interno de tomada de decisões para casos 
que apresentem anomalias significativas 
que afetem a segurança dos cidadãos da 
União;

Or. en

Alteração 37
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 24 - parte introdutória
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Proposta de resolução Alteração

24. Exorta, além disso, a Agência a 
melhorar a sua eficácia na gestão das 
principais preocupações relativas à 
segurança:

24. Solicita, além disso, à Agência para 
que continue a melhorar a sua eficácia na 
gestão das principais preocupações 
relativas à segurança:

Or. en

Alteração 38
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 24 – travessão 2

Proposta de resolução Alteração

- Reduzindo o tamanho dos relatórios e 
implementando prazos,

- Reduzindo o tamanho dos relatórios e 
implementando prazos, quando viável,

Or. en

Alteração 39
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 24 – travessão 4

Proposta de resolução Alteração

- Impedindo e prevenindo qualquer 
situação de conflito de interesse;

- Reduzindo de forma adequada os riscos 
de qualquer eventual situação de conflito 
de interesse;

Or. en

Alteração 40
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Solicita ainda à Agência que 
classifique, monitorize e acompanhe as 
suas conclusões de inspeção classificadas 
como «Observações»; está preocupado
que a Agência ainda não tenha 
desenvolvido um procedimento operacional 
para definir estas conclusões e para as 
comunicar à Comissão; exorta, por isso, a 
Agência para remediar rapidamente esta 
deficiência e para informar a autoridade de 
quitação sobre a ação tomada;

25. Solicita ainda à Agência que 
classifique, monitorize e acompanhe as 
suas conclusões de inspeção classificadas 
como «Observações»; toma nota de que a 
Agência desenvolveu um procedimento 
operacional para definir estas conclusões e 
para as comunicar à Comissão; exorta, por 
isso, a Agência para informar a autoridade 
de quitação sobre a ação tomada

Or. en

Alteração 41
Jean-Pierre Audy

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Reconhece que diversas 
recomendações «muito importantes» do 
Serviço de Auditorias Internas (SAI) que 
tinham por objetivo a redução de riscos 
pendentes para a Agência se encontram 
ainda abertas; urge, por isso, a Agência a 
informar a autoridade de quitação sobre o 
progresso destas recomendações e sobre 
as razões do atraso da implementação das 
recomendações do SAI sobre a gestão de 
recursos humanos (isto é, sobre relatórios 
de avaliação de diretores e na definição de 
objetivos individuais);

26. Reconhece que diversas 
recomendações «muito importantes» do 
Serviço de Auditorias Internas (SAI) que 
tinham por objetivo a redução de riscos 
pendentes para a Agência se encontram 
ainda abertas e se encontram atualmente 
em reapreciação pelo IAS;

Or. en

Alteração 42
Edit Herczog
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Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Reconhece que diversas 
recomendações «muito importantes» do 
Serviço de Auditorias Internas (SAI) que 
tinham por objetivo a redução de riscos 
pendentes para a Agência se encontram 
ainda abertas; urge, por isso, a Agência a 
informar a autoridade de quitação sobre o 
progresso destas recomendações e sobre as 
razões do atraso da implementação das 
recomendações do SAI sobre a gestão de 
recursos humanos (isto é, sobre relatórios 
de avaliação de diretores e na definição de 
objetivos individuais);

26. Reconhece que diversas 
recomendações «muito importantes» do 
Serviço de Auditorias Internas (SAI) que 
tinham por objetivo a redução de riscos 
pendentes para a Agência; entende que 
estas recomendações sobre a gestão de 
recursos humanos (isto é, sobre relatórios 
de avaliação de diretores e na definição de 
objetivos individuais) já foram 
implementadas pela Agência e se 
encontram atualmente em reapreciação 
pelo SAI;

Or. en

Alteração 43
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Observa, em particular, que em 2010 o 
SAI efetuou uma auditoria ao Processo de 
Inspeções Normalizadas para avaliar e 
fornecer uma garantia independente sobre 
o sistema de controlo interno para o 
processo de inspeção normalizado na 
Agência, para monitorizar a aplicação dos 
Regulamentos da União pelas Autoridades 
Nacionais de Aviação e informar a 
Comissão;

27. Observa, em particular, que em 2010 o 
SAI efetuou uma auditoria ao Processo de 
Inspeções Normalizadas para avaliar e 
fornecer uma garantia independente sobre 
o sistema de controlo interno para o 
processo de inspeção normalizado na 
Agência, para monitorizar a aplicação dos 
Regulamentos da União pelas Autoridades 
Nacionais de Aviação e informar a 
Comissão; observa também que a Agência 
já desenvolveu um plano de ação 
corretiva, que foi aprovado pelo SAI, e já 
forneceu ao SAI, para reapreciação, 
provas de implementação relativas às 
recomendações tratadas nos números 23 a 
25;
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Or. en


