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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 dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
pela execução do orçamento da Agência 
para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência da 
União Europeia dos Direitos Fundamentais 
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 dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
pela execução do orçamento da Agência 
para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Agência da 
União Europeia dos Direitos Fundamentais 
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 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência da União Europeia dos Direitos 
Fundamentais relativas ao exercício de 
2010;



PE483.633v01-00 4/8 AM\893005PT.doc

PT

Or. en

Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência da União Europeia dos Direitos 
Fundamentais relativas ao exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 5
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Verifica, com base em dados fornecidos 
pela Agência, que a taxa de execução da 
contribuição da UE seguiu a tendência do 
ano transato e se manteve nos 100 %; 
convida, no entanto, a Agência a fornecer 
à autoridade de quitação os dados 
relativos à sua taxa global de execução 
orçamental no que respeita às autorizações 
e pagamentos;

4. Verifica, com base em dados fornecidos 
pela Agência, que a taxa de execução da 
contribuição da UE seguiu a tendência do 
ano transato e se manteve nos 100 %, e que 
a taxa de execução orçamental, no que 
respeita a pagamentos, atingiu os 61,65 % 
em 2010, em comparação com os 60,64 % 
alcançados em 2009; constata com 
preocupação que sob o Título III 
(despesas operacionais), a taxa de 
execução orçamental, no que respeita a 
pagamentos, atingiu apenas os 28,08 %;
convida, por conseguinte, a Agência a 
envidar mais esforços e a tomar medidas 
adequadas com vista a assegurar um nível 
mais elevado de execução orçamental no 
que respeita a pagamentos, nomeadamente 
no âmbito do Título III;



AM\893005PT.doc 5/8 PE483.633v01-00

PT

Or. en

Alteração 6
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com a iniciativa da 
Agência de associar o MATRIX ao 
ABAC, o sistema orçamental, para 
disponibilizar informações ao nível da
execução das dotações de autorização e 
pagamento;

5. Congratula-se com o desenvolvimento, 
por parte da Agência, de um software de 
gestão de projetos (MATRIX), que 
constitui uma ferramenta informática 
eficaz, destinada à conceção de planos de 
projetos e à respetiva documentação 
uniforme e à implementação e gestão de 
projetos, que, de acordo com a auditoria 
do SAI de março de 2011 relativa ao 
planeamento e acompanhamento, foi 
considerado um exemplo de boas práticas 
e uma mais-valia;

Or. en

Alteração 7
Véronique Mathieu

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com a iniciativa da 
Agência de associar o MATRIX ao ABAC, 
o sistema orçamental, para disponibilizar 
informações ao nível da execução das 
dotações de autorização e pagamento;

5. Congratula-se com o desenvolvimento, 
por parte da Agência, de um software de 
gestão de projetos (MATRIX), que 
constitui uma ferramenta informática 
eficaz, destinada à conceção de planos de 
projetos e à respetiva documentação 
uniforme e à implementação e gestão de 
projetos, que, de acordo com a auditoria 
do SAI de março de 2011 relativa ao 
planeamento e acompanhamento, foi 
considerado um exemplo de boas práticas 
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e uma mais-valia; congratula-se também 
com a iniciativa da Agência de associar o 
MATRIX ao ABAC, o sistema orçamental, 
para disponibilizar informações ao nível da 
execução das dotações de autorização e 
pagamento;

Or. en

Alteração 8
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Insta a Agência a melhorar a 
planificação da sua execução orçamental, a 
fim de reduzir o elevado nível de dotações 
transitadas – 6 900 000 euros; regista, em 
particular, com base em dados do Tribunal 
de Contas, que em dezembro de 2010 a 
Agência autorizou 48 % (ou seja, 
4 600 000 euros) relativos ao Título III 
(despesas operacionais); considera que 
uma tal concentração das despesas nas 
últimas semanas do ano tem repercussões 
significativas no elevado nível de dotações 
transitadas e evidencia uma necessidade 
clara de melhorar a planificação da 
execução orçamental da Agência;

6. Insta a Agência a melhorar a 
planificação da sua execução orçamental, a 
fim de reduzir o elevado nível de dotações 
transitadas – 6 900 000 euros; regista, em 
particular, com base em dados do Tribunal 
de Contas, que em dezembro de 2010 a 
Agência autorizou 48 % (ou seja, 
4 600 000 euros) relativos ao Título III 
(despesas operacionais); considera que 
uma tal concentração das despesas nas 
últimas semanas do ano tem repercussões 
significativas no elevado nível de dotações 
transitadas e evidencia uma necessidade 
clara de melhorar a planificação da 
execução orçamental da Agência; regista, 
com base na informação da Agência, que 
esta adotou recentemente um módulo 
orçamental, que lhe deverá permitir 
planear anualmente o nível de dotações 
transitadas;

Or. en

Alteração 9
Monica Luisa Macovei
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Reconhece, com base no Relatório 
Geral, que a Agência aprovou um código 
de boa conduta administrativa que visava 
assegurar uma conduta ética, evitar 
conflitos de interesses, impedir atos 
fraudulentos e incentivar a comunicação de 
irregularidades; regista, além disso, a 
adoção de medidas específicas destinadas à 
sensibilização e prevenção de conflitos de 
interesses (declarações) durante os 
processos de recrutamento e junto dos júris 
dos concursos de adjudicação de contratos;

12. Reconhece, com base no Relatório 
Geral, que a Agência aprovou um código 
de boa conduta administrativa que, 
juntamente com o Estatuto dos 
Funcionários, visa assegurar uma conduta 
ética, evitar conflitos de interesses, impedir 
atos fraudulentos e incentivar a 
comunicação de irregularidades; regista, 
além disso, a adoção de medidas 
específicas destinadas à sensibilização e 
prevenção de conflitos de interesses 
(declarações) durante os processos de 
recrutamento e junto dos júris dos 
concursos de adjudicação de contratos;

Or. en

Alteração 10
Monica Luisa Macovei

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre as 
recomendações (e respetivo nível de 
importância) efetuadas pelo SAI nas suas 
auditorias relativas à planificação e 
acompanhamento dos meses de novembro 
e dezembro de 2010;

15. Constata, com base em informações 
da Agência, que o SAI realizou uma 
auditoria relativa ao planeamento e 
acompanhamento em março de 2011 e 
formulou 11 recomendações, sendo 1 
classificada como "muito importante", 7 
como "importantes" e 3 como 
"desejáveis"; toma nota do facto de que a 
Agência afirma que o SAI considerou que 
10 das 11 recomendações estão aplicadas 
e que a recomendação "importante" 
restante foi considerada em curso de 
aplicação;

Or. en



PE483.633v01-00 8/8 AM\893005PT.doc

PT


