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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a importância das atribuições da Agência Comunitária de Controlo das Pescas e 
congratula-se com o desempenho eficiente e eficaz das mesmas, que a Comissão das 
Pescas teve ocasião de observar durante a visita à Agência em junho de 2010 e que irá 
inspecionar novamente na próxima visita em 2012;

2. Chama a atenção para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais, 
revelando um orçamento no valor de 11 000 000 de euros, apresentam apropriadamente a 
situação financeira da Agência em 31 de dezembro de 2010, assim como os resultados 
das operações e os fluxos de tesouraria da Agência relativos ao exercício então findo, em 
conformidade com as disposições do respetivo Regulamento Financeiro;

3. Expressa a sua satisfação com o facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares, em todos os aspetos materiais, as operações subjacentes às contas anuais da 
Agência relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010;

4. Expressa a sua satisfação com o facto de a abordagem e o tratamento das recomendações 
do Sistema de Auditoria Interna serem adequados; observa com satisfação que a Estrutura 
de Auditoria Interna é partilhada, mais economicamente, com a Agência Europeia da 
Segurança Marítima, e que isto pode servir como um exemplo de boas práticas para as 
outras Agências;

5. Solicita, contudo, ao Tribunal de Contas que continue a examinar os procedimentos de 
recrutamento e de contratação pública da Agência; a este respeito, chama a atenção da 
Agência para as observações dos pontos 5 a 10 (relativas a "insuficiências nos 
procedimentos relativos aos concursos públicos" em várias Agências) e 12 a 14 (relativas 
a "processos de recrutamento") da sua Resolução de 10 de maio de 2011 sobre a quitação 
pelo exercício de 2009: desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE1;

6. Propõe a concessão ao Diretor Executivo da Agência Comunitária de Controlo das Pescas 
da quitação relativa à execução do orçamento da Agência para o exercício de 2010.

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0163.
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