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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

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

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

1. Dá quitação ao Diretor Executivo da 
Agência Ferroviária Europeia 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 
Ferroviária Europeia relativas ao exercício 
de 2010;

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

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

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o orçamento global 
da Agência para o exercício de 2010 foi de 
24 147 240 EUR, o que representa um 
aumento de 14,9 % em comparação com 
2009; que a contribuição inicial da União 
Europeia para o orçamento de 2010 da 
Agência foi de 23 260 000 EUR em 
comparação com 2009, cujo valor foi de 
16 060 000, o que representa um 
decréscimo de 44,83 %,

C. Considerando que o orçamento global 
da Agência para o exercício de 2010 foi de 
24 147 240 EUR, o que representa um 
aumento de 14,9 % em comparação com 
2009; que a contribuição inicial da União 
Europeia para o orçamento de 2010 da 
Agência foi de 23 260 000 EUR em 
comparação com 2009, cujo valor foi de 
16 060 000 EUR, o que representa um 
aumento de 44,83 %,

Or. en

Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Lamenta que os erros nas previsões 
orçamentais tenham resultado em
anulações ou atrasos de alguns 
investimentos; urge a Agência a informar 
imediatamente a autoridade de quitação 
sobre as medidas tomadas com o objetivo 
de permitir previsões de despesas 
melhores;

6. Constata que os erros nas previsões 
orçamentais provocaram anulações ou 
atrasos de alguns investimentos; convida a 
Agência a informar a autoridade de 
quitação sobre as medidas tomadas com o 
objetivo de permitir previsões de despesas 
melhores;

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Expressa a sua preocupação 
relativamente ao facto de a situação não 
ter sido exposta pelo Tribunal de Contas 
no seu relatório sobre as contas anuais da 
Agência para o exercício de 2010; insta o 
Tribunal de Contas a explicar essa 
omissão à autoridade de quitação;

Suprimido

Or. en

Alteração 8
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Lamenta, mais uma vez, que a Agência
tenha voltado a não acometer o problema
da transição de dotações de um exercício 
para o outro; considera que a transição 

9. Considera que a Agência não abordou 
adequadamente o problema das dotações
transitadas de um exercício para o outro;
recorda a importância do princípio 
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representa uma grave violação do 
princípio orçamental da anualidade, o que 
revela atrasos na implementação das 
atividades da Agência;

orçamental da anualidade; solicita à 
Agência que informe a autoridade de 
quitação sobre as medidas adotadas com 
vista a melhorar a execução do orçamento 
anual e reduzir a transição de dotações 
orçamentais;

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Urge a Agência a informar a
autoridade de quitação, logo que concluído
o relatório a anexar ao orçamento de cada 
ano sobre as dotações não utilizadas e que 
transitam de um ano para o outro;
relembra a Agência que este pedido já 
tinha sido feito no contexto do anterior
processo de quitação;

11. Convida a Agência a fornecer à
autoridade de quitação o relatório a anexar 
ao orçamento de cada ano sobre as 
dotações não utilizadas, transitadas de um 
ano para o outro;

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Urge, além disso, a Agência a criar um 
plano plurianual em que se traduza os 
objetivos a longo prazo em tarefas 
plurianuais e os indicadores-chave do 
desempenho correlatos; salienta que tal 
facilitaria a transmissão de informação aos 
interessados sobre objetivos/atividades, 
prioridades estratégicas e afetação de 

20. Convida a Agência a criar um plano 
plurianual que traduza os objetivos de
longo prazo em tarefas plurianuais e 
indicadores-chave do desempenho 
correlatos; considera que tal facilitaria a 
transmissão de informação aos interessados 
sobre objetivos/atividades, prioridades 
estratégicas e afetação de recursos;
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recursos;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Urge a Agência a aplicar, tão 
rapidamente quanto possível, as 
recomendações do SAI relacionadas com a 
auditoria da gestão dos recursos humanos 
(RH) realizada pelo SAI em 2009; observa 
que, na realidade, a aplicação de três 
destas recomendações (sobre a gestão dos 
recursos humanos no planeamento anual, 
sobre a observação das regras e dos 
princípios da transparência na avaliação do 
pessoal e sobre a divulgação de uma 
exceção ao estatuto dos funcionários)
regista um atraso de 6 a 12 meses, ou 
mais;

24. Convida a Agência a aplicar as 
recomendações do SAI relacionadas com a 
auditoria da gestão dos recursos humanos 
(RH) realizada pelo SAI em 2009; observa 
que a aplicação de três destas 
recomendações (sobre a gestão dos 
recursos humanos no planeamento anual, 
sobre a observação das regras e dos 
princípios da transparência na avaliação do 
pessoal e sobre a divulgação de uma 
exceção ao estatuto dos funcionários) 
registou um atraso de 6 a 12 meses;
convida a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre a aplicação 
destas recomendações do SAI;

Or. en


