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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com o facto de que o Tribunal de Contas ter podido obter provas adequadas 
de que as contas anuais da Eurojust representam de forma fiável, em todos os seus aspetos 
materiais, a sua posição relativamente ao exercício de 2010 e de que as operações 
subjacentes são legais e regulares;

2. Lamenta o elevado nível de dotações operacionais transitadas para 2011; toma nota da 
resposta da Agência de que tal se deveu essencialmente ao projeto de revisão da estrutura 
organizacional, uma nova infraestrutura informática e custos ligados ao tratamento de 
dados; congratula-se com as medidas a tomar pela Agência em 2012, em particular, o 
estabelecimento de planos de concursos públicos específicos para cada unidade; solicita à 
Agência que implemente essas medidas o mais rapidamente possível; acolhe 
favoravelmente a garantia de que as dotações para autorizações e para pagamentos 
destinadas a concursos públicos serão concedidas na fase mais temporã possível do 
exercício e solicita à Agência que adira a essa garantia;

3. Salienta que o Diretor Executivo da Agência não é o responsável pela maioria das 
decisões de gestão diária, que são tomadas pelo Colégio da Agência, e que este último 
necessita de corrigir essa anomalia; solicita à Agência que trate e corrija a referida 
anomalia o mais rapidamente possível; salienta que, caso persistam ambiguidades, o novo 
Regulamento Interno da Agência previsto deverá resolver esta deficiência estrutural;

4. Lamenta o facto de o comité de avaliação não ter aplicado as ponderações publicadas nas 
especificações de concursos; acolhe favoravelmente a informação prestada pela Agência 
de que foram tomadas medidas que incluem a apresentação ao Diretor Executivo de 
documentação completa sobre a avaliação substancial e comercial relativamente a cada 
procedimento antes de os contratos serem adjudicados; congratula-se com o compromisso 
da Agência de que os concursos sejam equitativos, transparentes e precisos, de forma a 
contribuir para a credibilidade financeira da organização, e solicita-lhe que tome medidas 
para cumprir inteiramente esse compromisso;

5. Lamenta o facto de um funcionário ter sido recrutado a partir de uma lista de reserva 
caduca e solicita à Agência que seja vigilante no que diz respeito à validade de todas as 
listas de reserva para fins de recrutamento, de modo a evitar tais erros no futuro; acolhe 
favoravelmente a resposta da Agência de que as nomeações a partir de listas de reserva 
apenas ocorrerão após verificação individual da adequação da nomeação individual;

6. Congratula-se com o facto de a taxa de lugares vagos da Agência ter sido reduzida para 
13% até ao fim de 2010, em comparação com 24% no fim de 2009; salienta que esta taxa 
ainda é elevada e solicita à Agência que prossiga os seus esforços para melhorar a 
situação.
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