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Alteração 2
Tomáš Zdechovský
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0031/2020
Tomáš Zdechovský
Quitação 2018: Orçamento geral da UE – Tribunal de Contas
2019/2059(DEC)

Proposta de resolução
N.° 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com o forte aumento 
do interesse do Tribunal nos meios de 
comunicação social, sendo os seus 
relatórios especiais objeto de uma 
cobertura particularmente alta; acolhe com 
agrado o facto de o Tribunal continuar a 
promover as suas publicações através das 
redes sociais; regista com interesse que a 
maior parte das publicações do Tribunal 
está disponível no seu sítio Web através da 
ligação «Ver publicações»; observa que os 
relatórios com maior cobertura mediática 
em 2018 foram os relatórios especiais 
sobre a rede ferroviária europeia de alta 
velocidade, sobre a eficácia operacional da 
gestão de crises bancárias pelo Banco 
Central Europeu e sobre o Mecanismo em 
Favor dos Refugiados na Turquia; 
congratula-se com a estratégia de 
comunicação digital do Tribunal para fins 
de cooperação com intervenientes não 
institucionais, como grupos de reflexão, 
ONG, associações industriais e 
universidades (que podem funcionar como 
multiplicadores das mensagens do 
Tribunal); incentiva, além disso, o recurso 
a plataformas de redes sociais gratuitas e 
de livre utilização alojadas em servidores 
próprios, tendo especialmente em conta a 
proteção dos dados dos utilizadores;
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ONG, associações industriais e 
universidades (que podem funcionar como 
multiplicadores das mensagens do 
Tribunal);
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