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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta-se preocupado com o facto de, apesar de ter podido obter garantias razoáveis de 
que as contas anuais da Academia Europeia de Polícia (a Academia) relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2010 são fiáveis em todos os seus aspetos materiais, o 
Tribunal de Contas ter constatado que mais de 1.600.000 €, equivalentes a mais de 48 % 
das dotações transitadas de 2009, terem sido anulados em 2010, uma situação que é 
contrária ao princípio da anualidade do orçamento;

2. Chama a atenção para o facto de que, apesar de ter considerado legais e regulares as 
operações subjacentes às contas anuais da Academia, o Tribunal de Contas também 
salientou, relativamente às despesas com a organização de cursos e seminários, que houve 
falta de rigor no procedimento da Academia para a aprovação de custos apresentados para 
pagamento dessas atividades, nomeadamente a falta de integralidade dos documentos 
comprovativos; nota, na resposta da Academia, que foram estabelecidos requisitos 
obrigatórios de apresentação de listas completas assinadas dos participantes ao apresentar 
relatórios financeiros e pedidos de pagamento de despesas na Decisão 11/2011/GB do 
Conselho de Administração da Academia, de 10 de março de 2011;

3. Toma nota de que, segundo a Decisão 11/2011/GB do Conselho de Administração da 
Academia, de 10 de março de 2011, as regras relativas a reembolso no âmbito das 
atividades desta última foram revistas em grande parte e de que as diversas medidas 
relativas à aplicação rigorosa da regulamentação financeira e a uma abordagem 
rigorosamente disciplinada em matéria de custos elegíveis, incluindo o relato obrigatório, 
foram clarificadas;

4. Lamenta que, antes da aprovação da Decisão 34/2010/GB do Conselho de Administração 
da Academia, de 29 de setembro de 2010, as datas-limite para o reembolso de despesas 
não tenham sido aplicadas, de forma que não houve melhoria substancial no cumprimento 
dessas datas; recorda que a ultrapassagem das datas-limite constitui um dos principais 
fatores que prejudicam a boa gestão financeira; toma nota de que, segundo a Decisão 
34/2010/GB, nenhum reembolso de despesas pode ser efetuado se o respetivo pedido for 
apresentado após a data-limite; solicita à Academia que mantenha a autoridade 
competente para a quitação informada sobre a implementação da referida Decisão;

5. Toma nota da observação do Tribunal de Contas relativa ao seguimento dado às 
conclusões de auditorias precedentes, efetuadas através de uma auditoria externa ex post
das dotações utilizadas para financiar despesas privadas durante 2007 e 2008; 
congratula-se com a resposta da Academia de que a ordem de cobrança apresentada ao 
antigo Diretor para devolver o montante de 2.014,94 € foi executada, na sua totalidade, 
em dezembro de 2011; 

6. Congratula-se com a Decisão 24/2011/GB do Conselho de Administração da Academia, 
de 15 de junho de 2011, que suprime os comités existentes a partir de 1 de janeiro de 
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2012, reduzindo assim a sobreposição vertical entre diferentes estruturas; solicita ao 
Conselho de Administração que tome decisões drásticas relativamente aos grupos de 
trabalho existentes; recorda que o n.º 10 da Decisão 2005/681/JAI prevê que o Conselho 
de Administração possa, "em casos de estrita necessidade", decidir criar grupos de 
trabalho para formular recomendações e desenvolver e propor qualquer outra tarefa de 
caráter consultivo considerada necessária pelo Conselho de Administração;

7. Toma nota da resposta da Academia de que o seu Regulamento Interno foi alterado no 
sentido de limitar o número de reuniões regulares do Conselho de Administração a uma 
por presidência e de restringir a dimensão das delegações nacionais, uma vez que os 
Estados-Membros são instados a enviar um máximo de dois delegados a cada reunião;

8. Toma nota da declaração da Academia de que a Comissão reduziu de 1.000.000 € o seu 
orçamento para 2010, mas salienta que o montante atribuído para 2011 foi o mesmo que 
para 2009;

9. Solicita à Comissão que acompanhe de perto a implementação do orçamento da 
Academia.

10. Salienta que a quitação pela execução do orçamento da Academia deverá continuar a 
basear-se no seu desempenho ao longo do ano.
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