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Alteração 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Regista e lamenta a constatação do 
Tribunal de Contas relativa à transição de 
dotações no montante de 3 400 000 EUR e 
a consequente redução artificial dos 
resultados da execução orçamental e, por 
conseguinte, do montante reembolsado ao 
orçamento comunitário; solicita, assim, 
que, no interesse da boa gestão financeira, 
as previsões orçamentais sejam adaptadas 
às necessidades reais; espera que sejam 
envidados mais esforços para garantir, no 
futuro, o respeito do princípio da 
anualidade e da boa gestão financeira;

3. Regista a constatação do Tribunal de 
Contas relativa à transição de dotações no 
montante de 3 400 000 EUR e a 
consequente redução artificial dos 
resultados da execução orçamental e, por 
conseguinte, do montante reembolsado ao 
orçamento comunitário; solicita, assim, 
que, no interesse da boa gestão financeira, 
as previsões orçamentais sejam adaptadas 
às necessidades reais; congratula-se com o 
aumento dos esforços para garantir, no 
futuro, o respeito do princípio da 
anualidade e da boa gestão financeira, 
nomeadamente com o compromisso de 
não autorizar fundos importantes no final 
do ano;

Or. fr

Alteração 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Espera que a Agência resolva os 
problemas existentes no tocante aos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos no sentido de contribuir para o 
respeito do direito financeiro europeu;

4. Espera que a Agência resolva no futuro 
o problema da utilização de um contrato-
quadro para além do seu valor máximo no 
sentido de contribuir para o respeito do 
direito financeiro europeu;

Or. fr


