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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia para o exercício de 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia para o exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício de 2010, 
acompanhado das respostas da Agência1,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho, de 15 de fevereiro de 
2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia3, nomeadamente 
o seu artigo 21.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias4, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

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

2. Regista as suas observações na resolução subsequente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta 
constitui parte integrante, ao Diretor dos Direitos Fundamentais da Agência da União 

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 9.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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Europeia, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à 
respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia para o exercício de 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia para o exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício de 2010, 
acompanhado das respostas da Agência1,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho, de 15 de fevereiro de 
2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia3, nomeadamente 
o seu artigo 21.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias1, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

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

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor da Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de
Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia
(série L).

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 9.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
para o exercício de 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia para o exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício de 2010, 
acompanhado das respostas da Agência2,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias3, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho, de 15 de fevereiro de 
2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia4, nomeadamente
o seu artigo 21.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias5, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Tribunal de Contas afirmou ter obtido uma garantia suficiente de que 
as contas anuais relativas ao exercício de 2010 são fiáveis e de que as operações 
subjacentes são legais e regulares,

B. Considerando que, em 10 de maio de 2011, o Parlamento deu quitação ao Diretor 

                                                                                                                                                  
1 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
2 JO C 366 de 15.12.2011, p. 9.
3 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
4 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
5 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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Executivo da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia pela execução do 
orçamento da Agência relativo ao exercício de 20091 e que na resolução que acompanha a 
decisão de quitação do Parlamento, em particular:

- Exorta a Agência a melhorar o seu planeamento orçamental e de recrutamento, de 
modo a dar resposta à falta de coerência entre a sua previsão orçamental e a de 
pessoal,

- Convida a Agência a fazer progressos no sentido de garantir uma avaliação realista das 
propostas,

- Insta a Agência a encontrar soluções para as quatro recomendações pendentes do 
Serviço de Auditoria Interna (SAI),

C. Considerando que o orçamento global da Agência para o exercício de 2010 foi de 
20 200 000 euros, o que representa um aumento de 17,44% em comparação com o 
exercício precedente,

D. Considerando que a contribuição inicial da União para o orçamento da Agência para o 
exercício de 2010 foi de 19 100 000 euros em comparação os 17 milhões de euros do 
exercício de 20092, o que representa um aumento de 12,35%,

Gestão orçamental e financeira

1. Recorda que a contribuição inicial da União para a Agência para o exercício de 2010 
ascendeu a 19 100 000 euros; constata, não obstante, que foram adicionados a este 
montante 900 000 euros provenientes da recuperação dos excedentes, pelo que a 
contribuição total da União foi de 20 milhões de euros para o exercício de 2010;

2. Reconhece, com base no relatório sobre a gestão orçamental e financeira, a apresentação 
de dois orçamentos retificativos durante o exercício de 2010 que totalizaram 212 010 
euros; constata, nomeadamente, que os dois orçamentos retificativos tinham dois 
objetivos: 

- ter em consideração a participação da Croácia nos trabalhos da Agência;

- reconhecer que a Agência recebeu, das autoridades austríacas, um terço da 
renda mensal no período compreendido entre janeiro e junho de 2010;

3. Constata, com base no relatório sobre a gestão orçamental e financeira, a afetação de 
13 830 000 euros a despesas administrativas e de 6 170 000 euros a despesas 
orçamentais; constata que esses valores representam um aumento de 13% relativamente 
às despesas administrativas e de 26% no que toca às despesas operacionais, em 
comparação com o orçamento final para o exercício de 2009;

4. Verifica, com base em dado fornecidos pela Agência, que a taxa de execução da 
contribuição da UE seguiu a tendência do ano transato e se manteve nos 100%; convida, 

                                               
1 JO L 250 de 27.9.2011, p. 220.
2 JO L 64 de 12.3.2010, p. 1037.
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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;

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;

Dotações e transferências transitadas

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;

7. Reconhece, todavia, com base em informações fornecidas pela Agência, que esta adotou 
medidas adequadas (por exemplo, planeamento com dois anos de antecedência) por 
forma a melhor repartir a execução orçamental ao longo do ano, evitando a 
concentração no último mês;

8. Verifica, com base em dados fornecidos pela Agência, que a taxa de execução das 
dotações transitadas automaticamente de 2009 para 2010 atingiu os 94%, deixando 
414 633 euros por utilizar;

9. Destaca, com base no relatório sobre a gestão orçamental e financeira, que o Conselho 
de Administração aprovou duas transferências orçamentais no total de 2 791 055 euros; 
regista que essas transferências estavam relacionadas com a afetação dos excedentes 
gerados no âmbito do Título 1 (Despesas com pessoal) devido aos atrasos no processo 
de recrutamento;

10. Regista, com base no relatório sobre a gestão orçamental e financeira, que o diretor da 
Agência autorizou 14 transferências orçamentais no montante total de 228 111 euros; 
constata, com base em dados da Agência, que essas transferências dizem respeito 
sobretudo a ações corretivas necessárias à eficaz aplicação do programa de trabalho 
anual, assim como às despesas administrativas;

Recursos humanos

11. Nota, com base no relatório sobre a gestão orçamental e financeira, que a Agência teve 
dificuldades em atrair candidatos interessados em responder ao convite à manifestação 
de interesse para peritos nacionais destacados; constata, desapontado, que dois 
candidatos aprovados no concurso declararam não estarem interessados em ser 
destacados para a Agência;

Desempenho

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 
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prevenção de conflitos de interesses (declarações) durante os processos de recrutamento 
e junto dos júris dos concursos de adjudicação de contratos;

13. Destaca, com satisfação, que para continuar a reforçar esse controlo interno, a Agência 
pretende melhorar a aplicação das regras relativas à denúncia de irregularidades e à 
proteção dos autores das denúncias e que essa melhoria deverá acontecer em 2012; insta 
a Agência a informar a autoridade de quitação sobre as medidas adotadas e aplicadas 
nesta matéria;

Auditoria interna

14. Reconhece que o SAI acompanhou, em 2010, a aplicação das suas recomendações 
anteriores e observa, nomeadamente, que todas essas recomendações foram encerradas;

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;

°
° °

16. Chama a atenção para as suas recomendações incluídas em relatórios de quitação 
anteriores, tal como previsto no anexo da presente resolução;

17. Para outras observações de natureza horizontal que acompanham a decisão de quitação, 
remete para a sua resolução de … 2012 sobre o desempenho, a gestão financeira e o 
controlo das Agências.
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Anexo

Recomendações do Parlamento Europeu nos últimos anos

Agência dos Direitos 
Fundamentais 2006 2007 2008 2009

Desempenho n.a.

-A Agência deve tentar estabelecer 
sinergias com outras instituições ativas 
no domínio dos direitos humanos

- Os objetivos SMART e os indicadores 
RACER devem ser introduzidos na 
avaliação dos resultados n.a.

Gestão orçamental e 
financeira: 

procedimentos de 
adjudicação

-A Agência não respeitou 
as normas relativas à 
apresentação do orçamento

-Problemas na gestão 
orçamental

-O princípio da boa gestão financeira foi 
comprometido pelo método de avaliação 
publicado→diminuiu a importância 
relativa do critério de preços (a aguardar 
um novo método de avaliação)
-Quase todas as dotações foram 
autorizadas (13 900 000 de 14 200 000 
euros)

-O princípio da boa gestão financeira foi 
comprometido pelo método de avaliação 
publicado→diminuiu a importância relativa 
do critério de preços

-Exorta a Agência a melhorar o seu planeamento 
orçamental e de recrutamento, de modo a dar 
resposta à falta de coerência entre a sua previsão 
orçamental e a de pessoal,

-Convida a Agência a fazer progressos no sentido de 
garantir uma avaliação realista das propostas

Recursos humanos n.a. n.a. n.a. n.a.

Auditoria interna n.a. n.a.
-A Agência cumpriu todas as 
recomendações efetuadas pelo Serviço de 
Auditoria Interna

-Das nove recomendações do SAI, quatro ainda não 
foram aplicadas pela Agência


