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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

Justiça

1. Considera absolutamente prioritário elaborar uma legislação simples, clara e de fácil 
compreensão a fim de assegurar um elevado nível de transparência na legislação da UE e 
de garantir a sua aplicação eficaz; salienta, neste contexto, a necessidade de apoiar o 
desenvolvimento ulterior de um espaço europeu de justiça e recursos financeiros 
adequados, por forma a proporcionar aos cidadãos padrões à escala da UE, um nível de 
justiça essencial, um tratamento não discriminatório e a plena faculdade de exercerem os 
seus direitos em toda a Europa;

2. Considera essencial que a UE financie, com dotações financeiras significativas, uma série 
de programas financeiros específicos de apoio à respetiva legislação e políticas na área da 
justiça, dando especial atenção às questões transfronteiriças que só uma ação coordenada à 
escala da UE poderá abordar adequadamente;

3. Salienta que um pleno acesso à justiça, uma cabal formação judiciária e uma cooperação 
judiciária eficaz em matéria civil e criminal poderão ainda ser mais bem asseguradas 
através do aumento da dotação proposta para o programa Justiça (2014-2020) e solicita 
um aumento de 5 % do respetivo envelope financeiro;

Administração

4. Concorda com a Comissão quanto à necessidade de racionalizar a despesa administrativa; 
salienta, não obstante, que é primordial assegurar um equilíbrio entre a realização de mais 
poupanças e a garantia de que as instituições executem as missões que lhes foram 
confiadas nos termos das obrigações e competências previstas nos Tratados, atendendo 
aos difíceis desafios colocados pela atual crise económica;

5. Constata, neste contexto, que 80 % das poupanças previstas pela Comissão provêm de 
uma redução do pessoal na ordem dos 5 %; discorda profundamente da aplicação de uma 
redução linear do pessoal na totalidade das instituições, organismos e agências, pois que, 
ao abrigo dos Tratados, os respetivos papéis e responsabilidades diferem 
consideravelmente; sublinha que, por forma a não dificultar o seu bom funcionamento, a 
decisão sobre onde e que cortes efetuar deverá ser tomada por cada instituição, organismo 
e agência;

6. Recorda que, em 2004, a função pública da União Europeia foi submetida a uma profunda 
reforma que já permitiu poupar 3 mil milhões de euros e que continuará a gerar uma 
poupança adicional de aproximadamente 5 mil milhões de euros até 2020; constata que as 
despesas administrativas da UE correspondem a apenas 5,8 % do quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2007-2013, o que, por sua vez, representa cerca de 1 % do RNB da 
UE;
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7. Reconhece o facto de o contexto económico e social, que difere ao longo do período de 
programação do próximo QFP, dever ser levado em consideração pelas autoridades 
orçamentais, mas salienta que, mais do que nunca, a UE necessita de uma função pública 
eficiente com pessoal altamente qualificado e multilingue, selecionado entre os cidadãos 
dos Estados-Membros numa base geográfica tão ampla quanto possível e dando a devida 
atenção ao equilíbrio entre os géneros; salienta o facto de o pessoal dever ser 
independente, pautar-se pelos mais elevados padrões profissionais e estar disposto a 
abandonar os respetivos países de origem; além disso, constata que deverão ser 
proporcionados ao pessoal os meios que permitam desempenhar as respetivas tarefas com 
a maior eficiência e lealdade possível;

8. Opor-se-á veementemente a qualquer medida que viole a situação jurídica dos 
funcionários em matéria de direitos fundamentais, os princípios legislativos gerais da 
União Europeia e o princípio de justiça social, e que prejudique o adequado 
funcionamento da administração da União Europeia na consecução da sua missão de 
servir os cidadãos e a União.



AD\912987PT.doc 5/5 PE489.691v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 18.9.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

23
1
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos 
Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, 
Cecilia Wikström eTadeusz Zwiefka.

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, 
Dagmar Roth-Behrendt e József Szájer.

Suplente(s) (n.º 2 do art. 187.º) 
presente(s) no momento da votação final

Jacek Włosowicz.


