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Alteração 1
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. .... dá quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia do Ambiente pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

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

1. Adia a sua decisão sobre a concessão 
de quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia do Ambiente pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. .... dá quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia do Ambiente pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

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

Or. en



PE483.625v01-00 4/31 AM\892986PT.doc

PT

Alteração 4
Bart Staes
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. .... dá quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia do Ambiente pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

1. Adia a sua decisão sobre a concessão 
de quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia do Ambiente pela 
execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia do Ambiente relativas ao 
exercício de 2010;

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

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia do Ambiente relativas ao 
exercício de 2010;

1. Adia o encerramento das contas da 
Agência Europeia do Ambiente relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en
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Alteração 7
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia do Ambiente relativas ao 
exercício de 2010;

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

Or. en

Alteração 8
Bart Staes
Proposta de resolução
N.º - 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

- 1. Adia a sua decisão sobre a concessão 
de quitação à Agência, na pendência de
respostas e medidas concretas na 
sequência das observações críticas e dos 
pedidos que lhe foram dirigidos;

Or. en

Alteração 9
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que o nível de execução 
orçamental das agências em termos de 
dotações autorizadas e das dotações de 
pagamento fornecem informações 
importantes para permitir à autoridade de 
quitação avaliar o seu desempenho 
global; observa, porém, que em 2010 a 
Agência não forneceu essa informação 
nos documentos apresentados; por 

1. Observa que os níveis de execução 
orçamental da Agência em termos de 
dotações autorizadas e das dotações de 
pagamento foram, respetivamente, de
100 % e de 90,75 %;
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conseguinte, insta a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre o nível exato 
da sua execução orçamental em termos de 
dotações autorizadas e de dotações de 
pagamento;

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que o nível de execução 
orçamental das agências em termos de 
dotações autorizadas e das dotações de 
pagamento fornecem informações 
importantes para permitir à autoridade de 
quitação avaliar o seu desempenho global; 
observa, porém, que em 2010 a Agência 
não forneceu essa informação nos 
documentos apresentados; por 
conseguinte, insta a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre o nível exato 
da sua execução orçamental em termos de 
dotações autorizadas e de dotações de 
pagamento;

1. Considera que o nível de execução 
orçamental das agências em termos de 
dotações autorizadas e das dotações de 
pagamento fornecem informações 
importantes para permitir à autoridade de 
quitação avaliar o seu desempenho global; 
observa que em 2010 a Agência atingiu
uma execução orçamental de 99,99 % em
termos de dotações autorizadas e de 
90,75 % em termos de dotações de 
pagamento, conforme declarado nas suas 
contas anuais;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Reconhece com base nas Contas 
Definitivas da Agência, que 
12 809 551,05 EUR das dotações de 2010 
foram transitadas para 2011; recorda à 
Agência que esta situação é contrária ao 

3. Observa com base nas Contas 
Definitivas da Agência, que 
12 809 551,05 EUR das dotações de 2010 
transitaram para 2011; reconhece que, do
montante total transitado, 8 941 279 EUR 
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princípio da anualidade orçamental e
pode ser reduzida através da programação 
correta e adequada e do controlo da 
implementação do seu orçamento para 
minimizar a transição de dotações; 
solicita, por isso, que a Agência tome 
medidas eficazes a este respeito;

são receitas afetadas externas plurianuais 
e, por conseguinte, não sujeitas ao 
princípio da anualidade;

Or. en

Alteração 12
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Reconhece com base nas Contas 
Definitivas da Agência, que 
12 809 551,05 EUR das dotações de 2010 
foram transitadas para 2011; recorda à
Agência que esta situação é contrária ao 
princípio da anualidade orçamental e 
pode ser reduzida através da programação 
correta e adequada e do controlo da
implementação do seu orçamento para 
minimizar a transição de dotações; 
solicita, por isso, que a Agência tome 
medidas eficazes a este respeito;

3. Reconhece com base nas Contas 
Definitivas da Agência, que 
12 809 551,05 EUR das dotações de 2010 
foram transitadas para 2011; observa que, 
segundo a Agência, do montante 
transitado, 8 941 279 EUR dizem respeito 
a receitas afetadas externas;

Or. en

Alteração 13
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa com base nas Contas 
Definitivas da Agência que a anulação de 
dotações de pagamento não utilizadas 
transitadas do ano anterior totalizou 
585 282,87 EUR; entende, segundo a 

4. Observa com base nas Contas 
Definitivas da Agência que a anulação de 
dotações de pagamento não utilizadas 
transitadas do ano anterior totalizou 
585 282,87 EUR; entende, segundo a 
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Agência, que este montante é inferior ao 
montante cancelado em 2009, ou seja, 
693 127,02 EUR; insta a Agência, no 
entanto, a tomar medidas concretas 
contra os cancelamentos dos montantes 
transitados;

Agência, que este montante é inferior ao 
montante cancelado em 2009, ou seja, 
693 127,02 EUR; observa, por 
conseguinte, que uma taxa de anulação 
de apenas 1,5 % representa uma melhor 
antecipação das necessidades financeiras;

Or. en

Alteração 14
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa com base nas Contas 
Definitivas da Agência que a anulação de 
dotações de pagamento não utilizadas 
transitadas do ano anterior totalizou 
585 282,87 EUR; entende, segundo a 
Agência, que este montante é inferior ao 
montante cancelado em 2009, ou seja, 
693 127,02 EUR; insta a Agência, no 
entanto, a tomar medidas concretas contra 
os cancelamentos dos montantes 
transitados;

4. Observa com base nas Contas 
Definitivas da Agência que a anulação de 
dotações de pagamento não utilizadas 
transitadas do ano anterior totalizou 
585 282,87 EUR; entende, segundo a 
Agência, que este montante é inferior ao 
montante cancelado em 2009, ou seja, 
693 127,02 EUR; insta a Agência, no 
entanto, a tomar medidas concretas contra 
as anulações dos montantes transitados e a 
informar a autoridade de quitação até 30 
de junho de 2012;

Or. en

Alteração 15
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 16
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 5

Proposta de Resolução Alteração

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

5. Lamenta que o Tribunal de Contas não
considere que o volume das dotações da 
Agência transitadas e canceladas seja 
suficiente para ser mencionado no seu 
relatório sobre as contas anuais da Agência
para o exercício de 2010;

Or. fr

Alteração 17
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir 
a máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo 
do tempo;

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir 
a máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo 
do tempo;

Suprimido

Or. en

Alteração 19
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 6

Proposta de Resolução Alteração

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir 
a máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo 
do tempo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 20
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir
a máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo 
do tempo;

6. Observa que a Agência executou 
procedimentos de adjudicação no que 
respeita aos serviços de cantinas, limpeza, 
segurança e mobiliário; relembra que o
Tribunal de Contas efetuou em outubro 
de 2011 uma auditoria sobre esta matéria
que não detetou quaisquer 
irregularidades;

Or. en

Alteração 21
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir a
máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo do 
tempo;

6. Levanta dúvidas relativamente ao facto 
de que, no que respeita aos serviços de 
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário, 
a Agência não tenha conseguido garantir a
máxima competitividade e rentabilidade
durante os procedimentos de adjudicação, 
mas tenha favorecido fornecedores 
«antigos», embora estes contratantes 
tenham mudado o nome oficial ao longo do 
tempo; observa que, segundo a Agência, 
estes procedimentos de adjudicação foram 
auditados pelo Tribunal de Contas em 
outubro de 2011; solicita, portanto, ao 
Tribunal de Contas e à Agência que 
transmitam à autoridade de quitação os 
resultados da auditoria e o relatório 
elaborado na sequência da mesma;

Or. en
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Alteração 22
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Manifesta, além disso, preocupações 
relativamente a alegados casos de 
«emprego fictício» de pessoas que 
trabalham no serviço privado de alguns 
membros do pessoal da Agência, mas que 
são pagos pela Agência;

Suprimido

Or. en

Alteração 23
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Manifesta, além disso, preocupações 
relativamente a alegados casos de 
«emprego fictício» de pessoas que 
trabalham no serviço privado de alguns 
membros do pessoal da Agência, mas que 
são pagos pela Agência;

Suprimido

Or. en

Alteração 24
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 7

Proposta de Resolução Alteração

7. Manifesta, além disso, preocupações 
relativamente a alegados casos de 
«emprego fictício» de pessoas que 
trabalham no serviço privado de alguns 

Suprimido
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membros do pessoal da Agência, mas que 
são pagos pela Agência;

Or. fr

Alteração 25
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Manifesta, além disso, preocupações 
relativamente a alegados casos de 
«emprego fictício» de pessoas que 
trabalham no serviço privado de alguns 
membros do pessoal da Agência, mas que 
são pagos pela Agência;

7. Manifesta, além disso, preocupação 
pelo facto de algumas pessoas contratadas 
pela Agência poderem igualmente ter 
trabalhado no serviço privado de alguns 
membros do pessoal da Agência; solicita à
Agência que garanta à autoridade de 
quitação que, se for de facto esse o caso, 
os serviços privados são pagos 
separadamente;

Or. en

Alteração 26
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) investigue imediatamente
os contratos da Agência na área de 
serviços de cantinas, limpeza, segurança e 
mobiliário para determinar se as fases de 
preparação de concurso, publicação, 
avaliação e gestão do contrato
respeitaram os dois princípios seguintes: 
concorrência máxima e rentabilidade e as 
alegações de «emprego fictício» e de 
informar a autoridade de quitação, em 
tempo útil, dos resultados obtidos no 
Tribunal de Contas;

Suprimido
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Or. en

Alteração 27
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) investigue imediatamente os 
contratos da Agência na área de serviços 
de cantinas, limpeza, segurança e 
mobiliário para determinar se as fases de 
preparação de concurso, publicação, 
avaliação e gestão do contrato
respeitaram os dois princípios seguintes: 
concorrência máxima e rentabilidade e as 
alegações de «emprego fictício» e de 
informar a autoridade de quitação, em 
tempo útil, dos resultados obtidos no 
Tribunal de Contas;

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) em geral continue o seu
trabalho de auditoria numa perspetiva de 
avaliação do risco e mantenha a atual 
prática de uma auditoria por ano à 
Agência;

Or. en

Alteração 28
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 8

Proposta de Resolução Alteração

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) investigue imediatamente os 
contratos da Agência na área de serviços de
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário
para determinar se as fases de preparação 
de concurso, publicação, avaliação e gestão 
do contrato respeitaram os dois princípios 
seguintes: concorrência máxima e
rentabilidade e as alegações de «emprego 
fictício», e de informar a autoridade de 
quitação, em tempo útil, dos resultados 

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) efetue uma auditoria sobre
os contratos da Agência na área de serviços 
de cantinas, limpeza, segurança e 
mobiliário para determinar se as fases de 
preparação de concurso, publicação, 
avaliação e gestão do contrato respeitaram 
os dois princípios seguintes: concorrência 
máxima e rentabilidade, e informe a 
autoridade de quitação, em tempo útil, dos
seus resultados;
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obtidos no Tribunal de Contas;

Or. fr

Alteração 29
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) investigue imediatamente os 
contratos da Agência na área de serviços de
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário
para determinar se as fases de preparação 
de concurso, publicação, avaliação e gestão 
do contrato respeitaram os dois princípios 
seguintes: concorrência máxima e
rentabilidade e as alegações de «emprego 
fictício» e de informar a autoridade de 
quitação, em tempo útil, dos resultados 
obtidos no Tribunal de Contas;

8. Solicita que o Serviço de Auditoria
Interna (SAI) investigue imediatamente os 
contratos da Agência na área de serviços de
cantinas, limpeza, segurança e mobiliário
para determinar se as fases de preparação 
de concurso, publicação, avaliação e gestão 
do contrato respeitaram os dois princípios 
seguintes: concorrência máxima e
rentabilidade e as alegações mencionadas 
no n.º 7 e informe a autoridade de quitação
em tempo útil;

Or. en

Alteração 30
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Manifesta, contudo, preocupação 
relativamente ao facto de que a maioria 
do recrutamento tenha sido realizada 
internamente; nota que esta poderia ser 
uma fonte ou uma situação de favoritismo 
ou de conflito de interesses;

Suprimido

Or. en
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Alteração 31
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Manifesta, contudo, preocupação 
relativamente ao facto de que a maioria 
do recrutamento tenha sido realizada 
internamente; nota que esta poderia ser 
uma fonte ou uma situação de favoritismo 
ou de conflito de interesses;

11. Toma nota de que, segundo a 
Agência, esta procedeu a 47 
recrutamentos em 2010, 7 dos quais 
foram realizados internamente; observa 
também que, nos últimos cinco anos, a 
Agência acolheu 12 cientistas convidados 
para trabalharem nas suas instalações; 
insta a Agência a publicar o curriculum 
vitae – incluindo, pelo menos, o percurso
académico e profissional – dos cientistas 
convidados, a fim de aumentar a 
transparência;

Or. en

Alteração 32
Véronique Mathieu
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Manifesta, contudo, preocupação 
relativamente ao facto de que a maioria do 
recrutamento tenha sido realizada 
internamente; nota que esta poderia ser 
uma fonte ou uma situação de favoritismo 
ou de conflito de interesses;

11. Manifesta, contudo, preocupação 
relativamente ao facto de que a maioria do 
recrutamento tenha sido realizada 
internamente; nota que a Agência fez saber 
que 47 candidatos externos e 7 candidatos 
internos foram recrutados através de 
concurso público;

Or. en

Alteração 33
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Toma conhecimento de que 7 
candidatos internos e 40 candidatos 
externos foram recrutados em 2010;
toma nota da repartição por categorias 
dos candidatos internos, a saber, 1 
funcionário, 5 agentes temporários e 1 
agente contratual, e da repartição por 
categorias dos candidatos externos, a 
saber, 1 funcionário, 13 agentes 
temporários, 29 agentes contratuais e 4 
peritos nacionais;

Or. en

Alteração 34
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Solicita à Agência para fazer uma 
relação mais explícita entre medidas,
recursos e resultados;

13. Considera importante que a Agência
estabeleça uma relação explícita entre 
medidas, recursos e resultados; reconhece 
os esforços da Agência para combinar 
medidas, recursos e resultados no seu 
plano de gestão e no relatório anual de 
atividades;

Or. en

Alteração 35
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º  14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, até muito recentemente, 
a Diretora Executiva da Agência era um
Membro da Direção da Earthwatch e um

Suprimido
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membro do Conselho Consultivo Europeu
da Worldwatch Europe, duas ONG 
ambientais, em paralelo com as suas
atividades na Agência;

Or. en

Alteração 36
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º  14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, até muito recentemente, 
a Diretora Executiva da Agência era um
Membro da Direção da Earthwatch e um
membro do Conselho Consultivo Europeu
da Worldwatch Europe, duas ONG 
ambientais, em paralelo com as suas
atividades na Agência;

14. Regista com surpresa que, de março 
de 2010 a abril de 2011, a Diretora 
Executiva da Agência era um membro do 
Conselho Consultivo da Earthwatch.

Or. en

Alteração 37
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º  14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, até muito recentemente, 
a Diretora Executiva da Agência era um
Membro da Direção da Earthwatch e um
membro do Conselho Consultivo Europeu
da Worldwatch Europe, duas ONG
ambientais, em paralelo com as suas
atividades na Agência;

14. Observa que, de março de 2010 a abril 
de 2011, a Diretora Executiva da Agência
era um membro do Conselho Consultivo da 
Earthwatch, uma organização ambiental 
internacional que promove a participação 
de pessoas de todo o mundo na 
investigação e no ensino científicos, em 
paralelo com as suas atividades na 
Agência;

Or. en
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Alteração 38
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Observa que, até muito recentemente, 
a Diretora Executiva da Agência era um
Membro da Direção da Earthwatch e um
membro do Conselho Consultivo Europeu
da Worldwatch Europe, duas ONG 
ambientais, em paralelo com as suas
atividades na Agência;

14. Observa que, até abril de 2011, a 
Diretora Executiva da Agência foi
administradora e membro do Conselho
Consultivo Internacional da Earthwatch e
terá sido membro do Conselho Consultivo 
Europeu da Worldwatch Europe, duas 
ONG ambientais, em paralelo com as suas
atividades na Agência; regista que, 
segundo as suas próprias declarações, a
Diretora Executiva abandonou os cargos 
que desempenhava na Earthwatch em 
abril de 2011 a conselho de um membro 
do Tribunal de Contas no contexto de um 
eventual conflito de interesses;

Or. en

Alteração 39
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º  15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta sérias preocupações com o 
facto de que, em 2010, enquanto a 
Diretora Executiva estava diretamente 
envolvida na Gestão da Earthwatch,
alguns membros do pessoal da Agência, 
incluindo a Diretora Executiva, passaram
5 - 10 dias de investigação em diferentes
projetos de biodiversidade nas Caraíbas 
ou no Mediterrâneo geridos pela
Earthwatch e que a Agência pagou à 
ONG cerca de 2 000 EUR por 
participante; entende que esta situação 
inaceitável se repetiu em 2011;

Suprimido
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Or. en

Alteração 40
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta sérias preocupações com o 
facto de que, em 2010, enquanto a 
Diretora Executiva estava diretamente 
envolvida na Gestão da Earthwatch,
alguns membros do pessoal da Agência, 
incluindo a Diretora Executiva, passaram
5 - 10 dias de investigação em diferentes
projetos de biodiversidade nas Caraíbas 
ou no Mediterrâneo geridos pela
Earthwatch e que a Agência pagou à 
ONG cerca de 2 000 EUR por 
participante; entende que esta situação 
inaceitável se repetiu em 2011;

15. Tem conhecimento de que, em 2010, 
29 membros do pessoal da Agência 
seguiram uma formação científica
individual baseada na investigação 
dispensada pela Earthwatch em diferentes
projetos de biodiversidade;

Or. en

Alteração 41
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta sérias preocupações com o
facto de que, em 2010, enquanto a Diretora
Executiva estava diretamente envolvida na 
Gestão da Earthwatch, alguns membros do 
pessoal da Agência, incluindo a Diretora 
Executiva, passaram 5 - 10 dias de 
investigação em diferentes projetos de 
biodiversidade nas Caraíbas ou no 
Mediterrâneo geridos pela Earthwatch e 
que a Agência pagou à ONG cerca de 
2 000 EUR por participante; entende que 
esta situação inaceitável se repetiu em 

15. Manifesta sérias preocupações com o 
facto de que, em 2010, enquanto a Diretora
Executiva estava diretamente envolvida na 
Earthwatch, 29 membros do pessoal da 
Agência, incluindo a Diretora Executiva,
passaram até 10 dias de investigação em
diferentes projetos de biodiversidade nas 
Caraíbas ou no Mediterrâneo geridos pela
Earthwatch e que a Agência pagou à ONG
um total de 33 791,28 EUR,
conforme declarado pela Diretora
Executiva da Agência;
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2011;

Or. en

Alteração 42
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera que esta formação era 
necessária para apoiar os compromissos 
assumidos pela Agência no âmbito do 
Ano Internacional da Biodiversidade em 
2010, conforme previsto no programa de 
trabalho e no plano de gestão para 2010; 
observa que o principal objetivo desta 
atividade consistia em compreender 
melhor a forma de conceber programas 
científicos destinados aos cidadãos para
dar resposta às exigências políticas de 
uma maior participação dos cidadãos no 
domínio da biodiversidade e das zonas 
marinhas protegidas;

Or. en

Alteração 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Proposta de resolução
N.º  15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Reconhece que a especialização do 
pessoal faz parte da progressão na 
carreira; observa que o montante total 
pago à Earthwatch, 33 791 EUR, 
representa menos de 7 % da dotação 
global dedicada pela Agência à formação
profissional;
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Or. en

Alteração 44
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º  16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que disponibilize informação
concreta à Comissão de Controlo 
Orçamental sobre estas viagens e que 
indique o valor total pago pelo EEE à 
Earthwatch e Worldwatch nos exercícios
de 2009 e 2010;

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º  16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que disponibilize informação
concreta à Comissão de Controlo 
Orçamental sobre estas viagens e que 
indique o valor total pago pelo EEE à 
Earthwatch e Worldwatch nos exercícios
de 2009 e 2010;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Proposta de resolução
N.º  16



AM\892986PT.doc 23/31 PE483.625v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que disponibilize informação
concreta à Comissão de Controlo
Orçamental sobre estas viagens e que
indique o valor total pago pelo EEE à
Earthwatch e Worldwatch nos exercícios
de 2009 e 2010;

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que analisem detalhadamente
os procedimentos relativos aos pedidos de 
formação e à escolha dos parceiros de 
formação de modo a evitar a sua inscrição 
no registo de exceções, o que pode dar 
lugar a interpretações erradas;

Or. en

Alteração 47
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 16

Proposta de Resolução Alteração

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que disponibilize informação
concreta à Comissão de Controlo
Orçamental sobre estas viagens e que 
indique o valor total pago pelo EEE à 
Earthwatch e Worldwatch nos exercícios
de 2009 e 2010;

16. Solicita à Agência e ao seu Diretor
Executivo que disponibilize informação
concreta à autoridade orçamental sobre 
estas viagens e que indique o valor total 
pago pela Agência à Earthwatch e
Worldwatch nos exercícios de 2009 e 
2010;

Or. fr

Alteração 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera inaceitável que, após o
Tribunal de Contas ter questionado as 
viagens, em vez de uma investigação
aprofundada sobre o alegado desvio de 
fundos e de conflito de interesses em 

Suprimido
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relação ao Diretor Executivo da Agência, 
os participantes - pessoal do EEE - foram 
convidados a escrever notas sobre a 
utilidade das viagens de investigação; 
lembra ao Tribunal de Contas que é da 
sua responsabilidade controlar a Agência;

Or. en

Alteração 49
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera inaceitável que, após o
Tribunal de Contas ter questionado as 
viagens, em vez de uma investigação
aprofundada sobre o alegado desvio de 
fundos e de conflito de interesses em 
relação ao Diretor Executivo da Agência, 
os participantes - pessoal do EEE - foram 
convidados a escrever notas sobre a 
utilidade das viagens de investigação; 
lembra ao Tribunal de Contas que é da 
sua responsabilidade controlar a Agência;

Suprimido

Or. en

Alteração 50
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera inaceitável que, após o
Tribunal de Contas ter questionado as 
viagens, em vez de uma investigação
aprofundada sobre o alegado desvio de 
fundos e de conflito de interesses em 
relação ao Diretor Executivo da Agência, 
os participantes - pessoal do EEE - foram 

17. Considera relevante, contudo, que o 
Tribunal de Contas não tenha questionado 
as formações específicas, o que confirma 
que não houve desvio de fundos nem
conflito de interesses de nenhuma das 
partes;
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convidados a escrever notas sobre a 
utilidade das viagens de investigação; 
lembra ao Tribunal de Contas que é da 
sua responsabilidade controlar a Agência;

Or. en

Alteração 51
Véronique Mathieu

Proposta de Resolução
N.º 17

Proposta de Resolução Alteração

17. Considera inaceitável que, após o
Tribunal de Contas ter questionado as 
viagens, em vez de uma investigação
aprofundada sobre o alegado desvio de 
fundos e de conflito de interesses em 
relação ao Diretor Executivo da Agência, 
os participantes - pessoal do EEE - foram 
convidados a escrever notas sobre a 
utilidade das viagens de investigação; 
lembra ao Tribunal de Contas que é da 
sua responsabilidade controlar a Agência;

17. Considera inaceitável que, após o
Tribunal de Contas ter questionado as 
viagens, em vez de uma investigação
aprofundada sobre o alegado desvio de 
fundos e de conflito de interesses em 
relação ao Diretor Executivo da Agência, 
os participantes - pessoal do EEE - foram 
convidados a escrever uma nota sobre a 
utilidade das viagens de investigação;

Or. fr

Alteração 52
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Congratula-se com a cooperação 
entre a Agência e as ONG que trabalham 
no domínio do ambiente, à semelhança do 
que acontece com outras agências 
especializadas, lembrando, porém, que a 
mera suspeita de conflito de interesses 
descredibiliza as instituições e suscita a 
preocupação dos contribuintes;
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Or. en

Alteração 53
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Solicita à Agência que, a bem de
uma maior transparência no que se refere
à prevenção e à luta contra os conflitos de 
interesses, adote imediatamente um plano 
de ação que preveja a publicação no seu 
sítio Web das declarações de interesses e, 
quando tal não for possível, do 
curriculum vitae – incluindo, pelo menos,
o percurso académico e profissional – do 
pessoal de gestão, dos membros do comité 
cientifico, dos peritos e dos membros do 
Conselho de Administração, até 30 de 
junho de 2012; considera que estas 
medidas permitirão que as autoridades de 
quitação e os cidadãos analisem as suas 
qualificações, evitando possíveis conflitos 
de interesses;

Or. en

Alteração 54
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Manifesta porém preocupação com o 
grande número de relatórios e 
documentos ou outros resultados conexos 
elaborados pela Agência; acredita que isto 
pode ser interpretado como uma falta de 
trabalho substancial e inovador da 
Agência e que, como consequência, a 
contribuição financeira da União para a 

Suprimido
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Agência seja mal utilizada; solicita, 
portanto, à Agência que informe 
imediatamente e em detalhe a autoridade 
orçamental, em especial, a Autoridade de 
Controlo Orçamental sobre:
– as fontes utilizadas pela Agência para a 
elaboração dos seus relatórios, 
documentos e outros resultados conexos;
– prova do eventual valor acrescentado
trazido pelos relatórios da Agência em 
comparação com os relatórios de outros 
organismos em matéria de ambiente;
– o processo - se existente - de verificação
dos dados enviados pelos 
Estados-Membros, a periodicidade desta 
verificação, a forma como os dados 
enviados pelos Estados-Membros são 
utilizados pela Agência;
– o N.º  total de cientistas convidados a 
trabalhar nas instalações da Agência e as 
suas respetivas qualificações
correspondentes aos últimos cinco anos;
– os custos relacionados com a 
hospedagem destes cientistas convidados;

Or. en

Alteração 55
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º  22 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

22. Manifesta porém preocupação com o 
grande número de relatórios e 
documentos ou outros resultados conexos 
elaborados pela Agência; acredita que isto 
pode ser interpretado como uma falta de 
trabalho substancial e inovador da 
Agência e que, como consequência, a 
contribuição financeira da União para a 
Agência seja mal utilizada; solicita, 
portanto, à Agência que informe

22. Solicita à Agência que informe em 
detalhe a autoridade orçamental, em 
especial, a Autoridade de Controlo 
Orçamental sobre:
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imediatamente e em detalhe a autoridade 
orçamental, em especial, a Autoridade de 
Controlo Orçamental sobre:

Or. en

Alteração 56
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º  22 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

22. Manifesta porém preocupação com o 
grande número de relatórios e documentos 
ou outros resultados conexos elaborados 
pela Agência; acredita que isto pode ser 
interpretado como uma falta de trabalho 
substancial e inovador da Agência e que, 
como consequência, a contribuição 
financeira da União para a Agência seja 
mal utilizada; solicita, portanto, à Agência 
que informe imediatamente e em detalhe a 
autoridade orçamental, em especial, a 
Autoridade de Controlo Orçamental sobre:

22. Manifesta porém preocupação com o 
grande número de relatórios e documentos 
ou outros resultados conexos elaborados 
pela Agência; acredita que isto pode ser 
interpretado como uma falta de trabalho 
substancial e inovador da Agência e que, 
como consequência, a contribuição 
financeira da União para a Agência seja 
mal utilizada; convida, portanto, a Agência 
que informe em detalhe a Comissão do
Controlo Orçamental sobre:

Or. en

Alteração 57
Ingeborg Gräßle
Proposta de resolução
N.º 22 – travessão 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

- o número de relatórios, e outros 
produtos, apresentados em 2010;

Or. en

Alteração 58
Monica Luisa Macovei
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Proposta de resolução
N.º 22 – travessão 4

Proposta de resolução Alteração

– o número total de cientistas convidados
a trabalhar nas instalações da Agência e 
as suas respetivas qualificações
correspondentes aos últimos cinco anos;

Suprimido

Or. en

Alteração 59
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 22 – travessão 5

Proposta de resolução Alteração

– os custos relacionados com a 
hospedagem destes cientistas convidados;

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Reconhece que em 2010, o SAI 
realizou uma auditoria sobre o «sistema de 
plano de gestão (MPS) / acompanhamento 
das atividades», cujo objetivo foi avaliar e 
oferecer garantias sobre a adequação do 
planeamento e monitorização das 
atividades da Agência; constata, em 
particular, que o SAI fez oito 
recomendações, seis das quais foram 
classificadas como «importantes» e duas 
como «desejáveis»;

23. Reconhece que em 2010, o SAI 
realizou uma auditoria sobre o «sistema de 
plano de gestão (MPS) / acompanhamento 
das atividades», cujo objetivo foi avaliar e 
oferecer garantias sobre a adequação do 
planeamento e monitorização das 
atividades da Agência; constata que o SAI 
fez oito recomendações, das quais uma 
permanece em aberto; acolhe com agrado 
o relatório anual sobre o ponto da 
situação no tocante às medidas tomadas
nesta matéria fornecido pelo relatório 
anual de atividades público;
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Or. en

Alteração 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º 24 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

24. Insta, a este respeito, a Agência a: Suprimido
– promover orientações para os objetivos
e indicadores mensuráveis no 
planeamento de projetos e na
monitorização do progresso,
– proceder à alocação de custos a 
projetos,
– promover uma gestão do projeto mais 
eficaz e procedimentos de controlo e 
verificação de novos dados introduzidos 
nos MPS;

Or. en

Alteração 62
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º 25 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

25. Convida, além disso, a Agência a
adotar imediatamente medidas adicionais 
para suprir as deficiências detetadas pelo
SAI nas suas auditorias anteriores em 
matéria de gestão da qualidade e gestão das 
subvenções, para:

25. Toma nota das recomendações do SAI 
nas suas auditorias anteriores em matéria 
de gestão da qualidade e gestão das 
subvenções; tem conhecimento de que, no 
primeiro semestre de 2011, foi fornecida 
ao SAI documentação relativa a 3 das 6 
constatações; convida a Agência a
prosseguir a sua cooperação nesta 
matéria e solicita ao SAI que informe 
sobre o ponto de situação no tocante à 
aplicação das recomendações;

Or. en
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Alteração 63
Gerben-Jan Gerbrandy
Proposta de resolução
N.º  25 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– desenvolver e usar a lista de verificação 
QA/QC para o Relatório de Inventário 
GHG,

Suprimido

Or. en

Alteração 64
Edit Herczog, Jutta Haug
Proposta de resolução
N.º  26

Proposta de resolução Alteração

26. Chama a atenção para as suas 
recomendações de relatórios de quitação
anteriores, tal como estabelecido no anexo 
da presente resolução;

26. Chama a atenção para as suas 
recomendações de relatórios de quitação
anteriores, tal como estabelecido no anexo 
da presente resolução; reconhece os 
esforços envidados pela Agência para 
aplicar as recomendações e 
identificar meios para remediar as 
lacunas constatadas;

Or. en


