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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. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas de que foi possível obter garantias 
razoáveis de que as contas da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
relativas ao exercício de 2010 são fiáveis em todos os seus aspetos materiais e de que as 
operações subjacentes são, na sua globalidade, legais e regulares;

2. Nota com preocupação a observação do Tribunal de Contas sobre a autorização de 48% 
das despesas operacionais no último mês de 2010 e sobre o consequente nível elevado de 
transições de dotações; apoia os esforços da Agência para evitar esta situação no futuro, 
nomeadamente, planeando as suas atividades com uma antecipação de dois anos e 
estabelecendo objetivos ao longo do ano para a execução orçamental; solicita à Agência 
que faça de forma a que o seu planeamento orçamental permita a aceitação de pedidos do 
Parlamento; nota que quase todos os montantes transitados para 2011 foram utilizados, 
conduzindo a um resultado final de 98,55% em 2010; 

3. Convida a Agência a tomar as medidas necessárias para detetar e resolver os principais 
problemas relativos às despesas orçamentais, ao financiamento de projetos, ao 
recrutamento e aos condicionamentos legais e administrativos, a fim de assegurar uma 
gestão eficiente do seu orçamento;

4. Nota com preocupação os atrasos na realização de procedimentos de recrutamento, o que 
significa que apenas 59 dos 72 lugares vagos puderam ser providos em 2010; solicita à 
Agência que tome as medidas necessárias para evitar que esta situação se repita; nota com 
preocupação as alegações de assédio ao pessoal e a ação judicial que foi apresentada; 
solicita à Agência que trate essas alegações de forma adequada; solicita à Agência que, 
além disso, clarifique o tratamento dos autores de denúncias e que apresente ao 
Parlamento um relatório escrito sobre a aplicação das regras existentes para proteger os 
autores de denúncias;

5. Manifesta-se preocupado por constatar que, aquando do processo de quitação pelo 
exercício de 2009, o Tribunal de Contas já havia observado que a Agência poderia 
melhorar o seu planeamento orçamental e de recrutamento, nomeadamente, no que dizia 
respeito à elevada taxa de lugares vagos (21%) e ao elevado volume de dotações 
transitadas; reafirma que a Agência deve tomar todas as medidas necessárias para 
melhorar a situação;

6. Salienta que a quitação pela execução do orçamento da Agência deve basear-se no seu 
desempenho ao longo do ano.
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