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2.5.2012 A7-0091/7 

Alteração  7 

Jens Geier, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Quitação 2010: Orçamento geral da UE, Tribunal de Contas 

2011/2205(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que a prevenção e 

identificação de conflitos de interesses são 

de grande importância para uma utilização 

eficiente e correta dos recursos, bem como 

para a confiança do público nas instituições 

da União; espera, por conseguinte, que o 

Tribunal de Contas conclua e publique o 

relatório especial sobre a gestão de 

conflitos de interesses na Agência Europeia 

para a Segurança da Aviação, na Agência 

Europeia dos Produtos Químicos, na 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e na Agência Europeia de 

Medicamentos, conforme previsto, até ao 

fim de junho de 2012; 

10. Considera que a prevenção e 

identificação de conflitos de interesses são 

de grande importância para uma utilização 

eficiente e correta dos recursos, bem como 

para a confiança do público nas instituições 

da União; aguarda o relatório especial do 

Tribunal de Contas sobre a gestão de 

conflitos de interesses na Agência Europeia 

para a Segurança da Aviação, na Agência 

Europeia dos Produtos Químicos, na 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e na Agência Europeia de 

Medicamentos, conforme previsto, até ao 

fim de junho de 2012; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/8 

Alteração  8 

Jens Geier, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Quitação 2010: Orçamento geral da UE, Tribunal de Contas 

2011/2205(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Observa que o projeto do futuro 

Regulamento Financeiro prevê que as 

agências poderão designar, após consulta 

do Tribunal de Contas, um auditor externo 

independente que verificará se a execução 

do orçamento da agência corresponde às 

disposições do Regulamento Financeiro; 

verifica que o Tribunal de Contas tomará 

seguidamente em consideração o relatório 

do auditor externo para a emissão do seu 

parecer; observa que o Tribunal de Contas 

lançou, em 2011, um projeto-piloto com a 

Fundação Europeia para a Melhoria das 

Condições de Vida e de Trabalho 

(EUROFOUND); preferiria, para este 

efeito, que, futuramente, se pudesse evitar 

mal-entendidos como o que se gerou no 

caso do relatório em curso sobre a 

quitação das agências, devido à 

disparidade entre as expectativas 

expressas pelo responsável do Tribunal de 

Contas no início do exercício e o 

resultado final apresentado ao 

Parlamento; 

20. Observa que o projeto do futuro 

Regulamento Financeiro prevê que as 

agências poderão designar, após consulta 

do Tribunal de Contas, um auditor externo 

independente que verificará se a execução 

do orçamento da agência corresponde às 

disposições do Regulamento Financeiro; 

verifica que o Tribunal de Contas tomará 

seguidamente em consideração o relatório 

do auditor externo para a emissão do seu 

parecer; observa que o Tribunal de Contas 

lançou, em 2011, um projeto-piloto com a 

Fundação Europeia para a Melhoria das 

Condições de Vida e de Trabalho 

(EUROFOUND); 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/9 

Alteração  9 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Quitação 2010: Orçamento geral da UE, Tribunal de Contas 

2011/2205(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Regista que, em 2010, o Tribunal de 

Contas dispunha de um efetivo de 889 

funcionários, 48 contratuais e 17 peritos 

nacionais destacados; 557 funcionários 

estavam afetados às câmaras de auditoria, 

123 dos quais aos gabinetes dos Membros; 

deseja que, no futuro, o relatório anual de 

atividade forneça um quadro exaustivo do 

conjunto dos recursos humanos de que 

dispõe o Tribunal de Contas, discriminado 

por categoria, grau, sexo, participação na 

formação profissional e nacionalidade; 

15. Regista que, em 2010, o Tribunal de 

Contas dispunha de um efetivo de 889 

funcionários, 48 contratuais e 17 peritos 

nacionais destacados; 557 funcionários 

estavam afetados às câmaras de auditoria, 

123 dos quais aos gabinetes dos Membros; 

deseja que, no futuro, o relatório anual de 

atividade forneça um quadro exaustivo do 

conjunto dos recursos humanos de que 

dispõe o Tribunal de Contas, discriminado 

por categoria, grau, sexo, participação na 

formação profissional e nacionalidade; 

considera ainda que o contingente de 

pessoal dos gabinetes dos Membros 

deverá ser reduzido para um máximo de 

três elementos; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/10 

Alteração  10 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Quitação 2010: Orçamento geral da UE, Tribunal de Contas 

2011/2205(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Confirma igualmente a sua intenção de 

propor a revisão das regras para a 

designação de candidatos ao Tribunal de 

Contas, a fim de melhorar as condições 

indispensáveis para uma melhor adaptação 

do Tribunal aos desafios presentes e 

futuros. 

24. Confirma igualmente a sua intenção de 

propor a revisão das regras para a 

designação de candidatos ao Tribunal de 

Contas, a fim de melhorar as condições 

indispensáveis para uma melhor adaptação 

do Tribunal aos desafios presentes e 

futuros; também ponderará se a prática de 

ter um auditor por Estado-Membro não 

deverá ser revista a fim de reduzir o 

número de auditores, e substituída por um 

sistema de rotação mais eficiente e eficaz 

em termos de custos, baseado num 

mandato único de seis anos. 

Or. en 

 

 

 

 

 


