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Alteração  1 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0102/2012 

Christofer Fjellner 

Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação 2010 da Comissão 

2011/2225(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Manifesta a sua preocupação perante os 

problemas persistentes dos recursos 

humanos associados às políticas de ajuda; 

considera que a elevada taxa de 

rotatividade do pessoal na DG 

Desenvolvimento e Cooperação – 

EuropeAid, bem como a insuficiência de 

pessoal com habilitações adequadas nas 

delegações da União, deverão ser 

resolvidas sem demora; entende que, 

sempre que necessário, a Comissão deverá 

cooperar com o SEAE a fim de assegurar 

uma capacidade adequada em matéria de 

recursos humanos para a gestão da ajuda 

nas delegações da União; 

28. Manifesta a sua preocupação perante os 

problemas persistentes dos recursos 

humanos associados às políticas de ajuda; 

considera que a elevada taxa de 

rotatividade do pessoal na DG 

Desenvolvimento e Cooperação – 

EuropeAid, bem como a insuficiência de 

pessoal com habilitações adequadas nas 

delegações da União, deverão ser 

resolvidas sem demora; entende que, 

sempre que necessário, a Comissão deverá 

cooperar com o SEAE a fim de assegurar 

uma capacidade adequada em matéria de 

recursos humanos para a gestão da ajuda 

nas delegações da União; aguarda a 

apresentação pela Comissão de um 

relatório detalhado até ao final de 2012 

que inclua as medidas previstas e 

adotadas para solucionar estes 

problemas; 

Or. en 
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Alteração  2 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0102/2012 

Christofer Fjellner 

Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação 2010 da Comissão 

2011/2225(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Insta a Comissão a aplicar as 

recomendações do Relatório Especial n.º 

1/2005, uma vez que, das 14 

recomendações aceites pela Comissão, só 

duas foram totalmente aplicadas; 

31. Insta a Comissão a aplicar sem mais 

demora as recomendações do Relatório 

Especial n.º 1/2005, uma vez que, das 14 

recomendações aceites pela Comissão, só 

duas foram totalmente aplicadas até à data; 

espera ser plenamente informado sobre os 

progressos realizados na implementação 

das restantes 12 recomendações; 

Or. en 

 

 


