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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção II – Conselho Europeu e Conselho
(2020/2142(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao 
exercício de 2019 (COM(2020)0288 – C9-0222/2020)2,

– Tendo em conta o relatório anual do Conselho dirigido à autoridade de quitação relativo 
às auditorias internas efetuadas em 2019 (0000/2020),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento 
relativo ao exercício de 2019, acompanhado das respostas das instituições3,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes4, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, 
nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União,

– Tendo em conta o artigo 314.º, n.º 10, e os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20125, nomeadamente os artigos 59.º, 
118.º, 260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2021),

1. Dá quitação ao Secretário-Geral do Conselho pela execução do orçamento do Conselho 
Europeu e do Conselho para o exercício de 2019 / Adia a decisão de dar quitação ao 
Secretário-Geral do Conselho pela execução do orçamento do Conselho Europeu e do 

1 JO L 67, 7.3.2019.
2 JO C …, ..., p. ….
3 JO C …, ..., p. ….
4 JO C …, ..., p. ….
5 JO L 193 de 30.07.2018, p. 1.
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Conselho para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que se segue;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que desta 
constitui parte integrante ao Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal 
de Contas, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia 
(série L).
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2. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção II 
– Conselho Europeu e Conselho
(2020/2142(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua decisão sobre a quitação pela execução do orçamento geral da 
União Europeia para o exercício de 2019, Secção II - Conselho Europeu e Conselho,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2021),

A. Considerando que, no contexto do processo de quitação, a autoridade de quitação deseja 
salientar a particular importância de continuar a reforçar a legitimidade democrática das 
instituições da União, melhorando a transparência e a responsabilização e pondo em 
prática o conceito de orçamentação baseada no desempenho e de boa governação dos 
recursos humanos;

1. Regista que, no seu relatório anual de 2019, o Tribunal de Contas (o «Tribunal») 
observou que não tinham sido assinaladas insuficiências significativas no âmbito dos 
temas auditados relativamente aos recursos humanos e à adjudicação de contratos no 
que se refere ao Conselho Europeu e ao Conselho (o «Conselho»);

2. Regozija-se pelo facto de o Tribunal ter concluído, com base nos seus trabalhos de 
auditoria, que os pagamentos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 relativos 
às despesas administrativas e outras despesas do Conselho estavam isentos de erros 
materiais e que os sistemas de supervisão e controlo foram eficientes;

Gestão orçamental e financeira

3. Observa que o orçamento do Conselho é essencialmente administrativo, sendo uma 
grande parte utilizada para despesas relativas a pessoas, edifícios, mobiliário, 
equipamento e custos de funcionamento diversos; renova o pedido apresentado ao 
Conselho em anteriores resoluções de quitação no sentido de separar o orçamento do 
Conselho Europeu e do Conselho em um orçamento para cada instituição, por razões de 
transparência e para uma melhor responsabilização e eficiência no que diz respeito às 
despesas das duas instituições; 

4. Declara que, em 2019, o Conselho dispusera de um orçamento global de 581 895 459 
EUR (em comparação com 572 854 377 EUR em 2018 e 561 576 000 EUR em 2017), 
com uma taxa de execução global de 92,3 % (em comparação com 91,9% em 2018 e 
93,8 % em 2017); observa um aumento decrescente do orçamento de 9 milhões de EUR 
(relativamente a 11,3 milhões de EUR em 2018 e 16,5 milhões de EUR em 2017), o que 
equivale a um aumento de 1,6% (relativamente a um aumento de 2% em 2018 e de 3% 
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em 2017); 

5. Recorda que as dotações transitadas de 2018 para 2019 ascenderam a um total de 
56 599 584 EUR, o que equivale a uma taxa de transição de 10,7 %, provindo 
principalmente de categorias como os sistemas informáticos (19,5 milhões de EUR), os 
edifícios (16,0 milhões de EUR) e a interpretação (11,9 milhões de EUR); congratula-se 
com a execução das transições em 2019 correspondente a um total de pagamentos de 
49 240 654 EUR ou a 87,7 %, nomeadamente para os sistemas informáticos (18,7 
milhões de EUR), os edifícios (12,5 milhões de EUR) e a interpretação (10,4 milhões de 
EUR);   

6. Reconhece uma ligeira redução da taxa de transição, que se eleva a 9,8 %, de 2019 para 
2020 (em comparação com uma transição de 10,7 % de 2018 para 2019 e de 11,5 % de 
2017 para 2018); relembra ao Conselho a necessidade de intensificar os seus esforços 
no sentido de evitar estimativas orçamentais por excesso;

7. Felicita o Conselho pela taxa de execução de 100% das dotações de autorização e de 
pagamento na rubrica orçamental «Despesas de viagem das delegações»; regista 
igualmente a taxa de autorizações de 100 % para os «Sistemas informáticos» e a 
«Informação»; observa, no entanto, que estas rubricas registam uma taxa de transição 
para 2020 de 35,4 % e 32,9 %, respetivamente;

8. Toma nota de que o número de reuniões «institucionais» e «outras» ascendeu a 7 668 
em 2019 (em comparação com 6 338 em 2010); observa que o número total de reuniões 
organizadas diminuiu 0,8 % (ou seja, 65 reuniões) em comparação com 2018, em 
virtude da redução da atividade legislativa no segundo semestre devido às eleições 
europeias e à nomeação de novos membros em todas as instituições;  

9. Destaca que, em consonância com a diminuição das reuniões e apesar de um aumento 
de 2 % no preço unitário da interpretação (i-slot) (10 EUR mais elevado do que em 
2018), os custos de interpretação diminuíram 11 % (62,2 milhões de EUR em 
comparação com 70 milhões de EUR em 2018) e cobriram 62 480 dias de interpretação, 
o que representa uma diminuição de 13 % em relação a 2018; 

10. Afirma que o número de atos jurídicos publicados no Jornal Oficial em 2019 ascendeu a 
1 326 (em comparação com 1 210 em 2018, 1 130 em 2017 e 825 em 2010); concorda 
em que o aumento do número de atos jurídicos se poderia atribuir essencialmente à 
necessidade de adotar o maior número possível de atos jurídicos antes da realização das 
eleições europeias em 2019; 

Gestão interna, controlo interno, desempenho

11. Regista, no contexto da modernização, a criação de uma estrutura de gestão mais 
horizontal, graças à eliminação dos níveis de hierarquia, tendo como objetivo melhorar 
a comunicação, facilitar a tomada de decisões e capacitar o pessoal, permitindo uma 
maior apropriação dos processos; toma nota da introdução de uma ferramenta 
informática de RH bem testada (SYSPER) e de outras ferramentas informáticas 
utilizadas para gerir todas as formalidades relativas a deslocações em serviço;

12. Reconhece a existência de um quadro de controlo interno que visa oferecer garantias 
razoáveis quanto à realização dos objetivos; observa que, em relação ao exercício de 
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2019, não foi feita qualquer referência à utilização indevida de fundos nem a 
irregularidades no âmbito do processo de controlo pelo auditor interno, pelo Tribunal de 
Contas ou nos pareceres da Comissão de Auditoria; constata igualmente que todos os 
serviços aplicaram a gestão dos riscos, mantendo um registo dos riscos identificados, a 
respetiva avaliação e o tratamento selecionado para cada risco; observa que não foram 
comunicados níveis de risco críticos em 2019 e que não se concretizaram riscos 
importantes; congratula-se com o facto de 93 % das recomendações emitidas durante o 
período 2016-2018 terem sido executadas ou estarem em processo de execução; 

13. Saúda as melhorias nos sistemas de gestão financeira e de desempenho do Conselho, 
como o lançamento do projeto de planeamento financeiro e da atividade integrado, em 
outubro de 2019, que resulta na integração do planeamento orçamental anual e 
plurianual e no estabelecimento de uma ligação entre o planeamento financeiro e a 
execução orçamental a nível das atividades;

14. Realça que, no âmbito da melhoria da situação dos fluxos de tesouraria, o prazo médio 
de pagamento das faturas foi de 19 dias em 2019, sendo o prazo máximo de 30 dias de 
calendário;

15. Recorda que os indicadores de desempenho fundamentais são um instrumento 
geralmente reconhecido para medir os resultados obtidos comparativamente aos 
objetivos estabelecidos por uma organização administrativa; insta o Conselho a 
apresentar nos seus relatórios de gestão uma síntese dos principais indicadores de 
desempenho fundamentais e dos resultados conexos; 

Recursos humanos

16. Assinala que o número de lugares no quadro de pessoal para 2019 foi fixado em 3 033 
(em comparação com 3 031 em 2018 e 3 027 em 2017); saúda os esforços para 
racionalizar a organização, introduzindo modificações no quadro de pessoal no âmbito 
de uma permanente modernização administrativa, nomeadamente a transformação de 30 
lugares AST5 em 30 lugares AD5; congratula-se, em geral, com o processo de 
modernização administrativa do Conselho, com o objetivo de melhorar a qualidade da 
sua organização e a utilização adequada dos recursos;  

17. Solicita ao Conselho que apresente um relatório sobre o processo de simplificação e 
melhoria dos procedimentos de recursos humanos e todas as ações conexas, como o 
seguimento dado ao inquérito ao pessoal realizado no outono de 2018, o aumento das 
oportunidades de carreira para o pessoal, o reforço da partilha de experiências e 
conhecimentos, a promoção de instrumentos de comunicação modernos e a prevenção 
dos riscos psicossociais; 

18. Insta o Conselho a apresentar um relatório sobre o seu plano de ação em matéria de 
igualdade de género, os procedimentos conexos adotados e as medidas tomadas para 
alcançar um equilíbrio entre homens e mulheres em todos os níveis hierárquicos; 
solicita ainda ao Conselho informações sobre o equilíbrio geográfico entre o seu 
pessoal; 

Conflitos de interesses, assédio, denúncia de irregularidades

19. Lamenta que não tenham sido obtidas mais informações sobre quaisquer melhorias na 
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cultura e nas normas éticas do Conselho, tais como uma ligação Web específica que 
apresente formação específica sobre ética pública, um código de conduta aplicável a 
todo o pessoal que defina as expectativas em matéria de integridade e valores éticos, 
orientações internas sobre questões frequentes sobre ética ou procedimentos em matéria 
de denúncia de irregularidades que garantam o fluxo de informação quando os canais 
habituais são ineficazes; 

20. Manifesta-se preocupado por não encontrar qualquer secção sobre um quadro 
deontológico no sítio Web oficial do Conselho, que contenha regras para prevenir, 
identificar e evitar potenciais conflitos de interesses; solicita ao Conselho que se alinhe 
com outras instituições da União a este respeito, designadamente o Tribunal de Justiça 
Europeu, cujo sítio Web dispõe de uma secção dedicada à transparência;

21. Exorta novamente que o código de conduta do Presidente do Conselho Europeu seja 
alinhado com o dos Presidentes da Comissão e do Parlamento, a fim de dispor de regras 
para a aprovação do exercício de funções relacionadas com a legislação da União após a 
saída do Presidente do Conselho Europeu;

22. Sublinha o facto de o Secretariado-Geral do Conselho ter enviado às delegações, em 21 
de janeiro de 2020, uma carta com informações sobre as atividades profissionais dos 
antigos altos-funcionários do Secretariado-Geral do Conselho após a cessação de 
funções (esse relatório está previsto no artigo 16.º, terceiro e quarto parágrafos, do 
Estatuto dos Funcionários da União Europeia, de 2019, incluindo as normas de 
execução);   

Edifícios

23. Congratula-se com o facto de o pagamento final do montante devido às autoridades 
belgas pelo projeto do edifício Europa ter sido efetuado em 2019, dado não ter sido 
possível assinar a escritura definitiva de venda em 2017; observa que as dotações no 
montante de 4,1 milhões de EUR transitadas por decisão de 2017 para 2018 foram 
devidamente autorizadas em 2018, mas não pagas, e transitaram para 2019 para 
pagamento;  

Digitalização

24. Observa que, em 2019, o departamento de serviços digitais (SMART) forneceu uma 
vasta gama de serviços ao Conselho e que foram realizados investimentos significativos 
no desenvolvimento de novas ferramentas, tais como o sistema de gestão da tradução, a 
ferramenta para a realização de sessões de informação, o editor de tabelas dos trílogos, a 
EDiT para a redação e edição colaborativas de textos legislativos, a agenda eletrónica e 
outras plataformas técnicas;  

Transparência

25. Congratula-se com o facto de o projeto de orientações para as melhores práticas sobre o 
patrocínio da Presidência ter sido enviado pelo Secretariado-Geral do Conselho às 
delegações, em 29 de junho de 2020, na sequência da aprovação pelo Conselho da 
Recomendação da Provedora de Justiça Europeia (a Provedora de Justiça) sobre as 
orientações para os Estados-Membros relacionadas com o patrocínio e dos avisos 
periódicos da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento; 
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26. Incentiva o Conselho a aconselhar devidamente as presidências relativamente ao 
estabelecimento de regras claras e transparentes em matéria de patrocínio; insta o 
Conselho a avançar sem demora com as orientações e a refletir sobre o atual caráter não 
vinculativo das mesmas; 

27. Recorda que, em 2017, a Provedora de Justiça abriu um inquérito (OI/2/2017) sobre a 
transparência do processo legislativo do Conselho, a fim de permitir que os cidadãos 
acompanhem mais facilmente o processo legislativo da União; congratula-se com o 
facto de a Provedora de Justiça ter acolhido favoravelmente as novas medidas de 
transparência adotadas pelo Conselho, como a publicação proativa de relatórios 
intercalares sobre as negociações de projetos de lei, o que está em plena consonância 
com as propostas apresentadas pela Provedora de Justiça na sequência dos seus 
inquéritos e com os pedidos feitos nas últimas resoluções de quitação;

28. Recorda que, na sua Resolução de 17 de janeiro de 2019 sobre o inquérito estratégico 
OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a transparência dos debates legislativos nas 
instâncias preparatórias do Conselho da UE, o Parlamento aprovou, por esmagadora 
maioria, as propostas da Provedora de Justiça em matéria de transparência legislativa e 
incentiva o Conselho a prosseguir os seus esforços para melhorar a transparência 
legislativa, nomeadamente através do registo e publicação das posições dos Estados-
Membros e da disponibilização de mais documentos do trílogo;  

29. Chama a atenção para um inquérito baseado em queixas, no âmbito do qual a Provedora 
de Justiça solicitou ao Secretariado-Geral do Conselho que mantivesse um registo 
completo de todas as reuniões realizadas entre representantes de grupos de interesses e o 
Presidente do Conselho Europeu ou membros do seu gabinete; subscreve a declaração 
da Provedora de Justiça segundo a qual os membros do Gabinete do Presidente só 
devem reunir-se com ou participar em eventos organizados por representante de grupos 
de interesses que estejam inscritos no registo de transparência; 

30. Saúda o facto de o Parlamento, o Conselho e a Comissão reiterarem a sua ambição de 
chegar a um acordo sobre um registo de transparência comum às três instituições, a fim 
de reforçar a transparência das interações com os representantes de interesses; felicita o 
Conselho pelas medidas positivas e outras realizações durante a Presidência alemã, 
expressas na quinta reunião interinstitucional de negociação, de 6 de outubro de 2020, e 
incentiva todos os intervenientes a chegarem a um acordo sobre as reformas, de modo a 
que o registo se torne obrigatório através da inclusão do Conselho;  

31. Observa, no entanto, que a questão da transparência esteve na base de sete queixas 
apresentadas à Provedora de Justiça e da realização de um inquérito estratégico; toma 
nota de que, relativamente às sete queixas, a Provedora de Justiça considerou que em 
dois casos não houve má administração e que duas outras queixas diziam respeito a atos 
de má administração; destaca que um processo foi encerrado, enquanto as restantes duas 
queixas ainda se encontram pendentes; constata, no caso do inquérito, que dizia respeito 
à transparência dos órgãos envolvidos na preparação das reuniões do Eurogrupo, que a 
Provedora de Justiça concluiu que o Conselho tinha tomado medidas para melhorar a 
sua política de transparência, pelo que decidiu encerrar este inquérito estratégico;  

Comunicação

32. Considera que a melhoria da acessibilidade do sítio Web, que fazia parte das 
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recomendações da auditoria externa em 2018, era uma questão prioritária em 2019; 
acolhe com satisfação, como um dos resultados encorajadores, o facto de as chamadas 
«páginas políticas», que fornecem informações gerais sobre as principais iniciativas e 
atos legislativos em discussão no Conselho, constituírem a secção do sítio Web que 
regista o crescimento mais rápido;

33. Congratula-se com o facto de a melhoria ter resultado numa melhor experiência dos 
utilizadores da Web, incluindo para as pessoas com deficiência, tendo a acessibilidade 
aumentado de 47 % no final de 2018 para 67 % em dezembro de 2019; observa que as 
restantes recomendações de auditoria, que dizem principalmente respeito à experiência 
dos utilizadores e às normas de criação de conteúdos, serão aplicadas em 2020;

34. Salienta que a infraestrutura de radiodifusão audiovisual e as instalações de produção do 
Conselho foram melhoradas em 2019, a fim de aumentar a eficiência das operações e 
tornar a infraestrutura orientada para o futuro e mais resiliente para fazer face ao 
crescente volume de cobertura de vídeo; 

Ponto da situação relativamente à recusa da quitação

35. Salienta a prerrogativa do Parlamento de conceder quitação nos termos do artigo 319.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em consonância com a prática e 
interpretação atuais, nomeadamente de conceder quitação pela execução de cada rubrica 
do orçamento, a fim de manter a transparência e assegurar a responsabilidade 
democrática perante os contribuintes da União;

36. Reitera que a abertura e transparência da administração da União e a proteção dos 
interesses financeiros da União exigem um processo de quitação aberto e transparente, 
em que cada instituição da União seja responsável pelo orçamento que executa, em 
conformidade com o artigo 59.º do Regulamento Financeiro;

37. Recorda as dificuldades repetidamente encontradas nos processos de quitação até à data 
devido à falta de colaboração do Conselho, e lembra que o Parlamento recusou dar 
quitação ao Secretário-Geral do Conselho em relação aos exercícios de 2009 a 2019;

38. Salienta que a situação atual impossibilita o Parlamento de tomar uma decisão 
informada sobre a concessão de quitação, o que tem repercussões negativas duradouras 
para ambas as instituições e compromete a credibilidade do procedimento de controlo 
político da gestão orçamental;

39. Sublinha a necessidade de encetar negociações com o Conselho, a fim de alcançar um 
acordo satisfatório para as duas partes que permita sair desta situação de impasse;

40. Reitera que foi formada uma equipa de negociação em nome do Parlamento e que a sua 
Comissão do Controlo Orçamental enviou uma carta, em 25 de maio de 2020, ao 
Secretário-Geral do Conselho, na qual sugeriu o início das negociações; 

41. Frisa que o Parlamento não aceita que as duas instituições desempenhem um papel 
equivalente e recíproco no processo de quitação;

42. Salienta que a evolução positiva deste processo foi interrompida pela pandemia de 
COVID-19; recorda, no entanto, que, no outono de 2020, todas as tentativas do 
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Parlamento de se reunir com o Conselho para uma primeira troca de impressões 
preliminar falharam;

43. Salienta que, enquanto não estiverem a decorrer negociações entre as partes, os pontos 
de vista do Parlamento se mantêm e que as negociações entre as partes são uma 
condição prévia para a resolução do problema;

44. Recorda as declarações da vice-presidente Věra Jourová e do comissário Johannes Hahn 
por ocasião das suas audições, em 2019, perante o Parlamento, em que manifestaram 
disponibilidade para intervir nesta questão, a fim de contribuir para uma maior 
transparência na execução do orçamento do Conselho; considera que as negociações 
poderiam ser alargadas à Comissão, a fim de assegurar que o Parlamento receba, 
diretamente ou através da Comissão, as informações necessárias sobre a forma como o 
Conselho executa o seu orçamento.


