
PR\1212580PT.docx PE657.243v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Controlo Orçamental

2020/2146(DEC)

16.12.2020

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2019, Secção VII – Comité das Regiões
(2020/2146(DEC))

Comissão do Controlo Orçamental

Relator: Cristian Ghinea



PE657.243v01-00 2/12 PR\1212580PT.docx

PT

PR_DEC_Other

ÍNDICE

Página

1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.............................................3

2. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ......................................5



PR\1212580PT.docx 3/12 PE657.243v01-00

PT

1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção VII – Comité das Regiões
(2020/2146(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 – C9-0226/2020)2,

– Tendo em conta o relatório anual do Comité das Regiões dirigido à autoridade de 
quitação relativo às auditorias internas efetuadas em 2019 (00000/2020),

– 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 Europeia,

– 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.° 1296/2013, (UE) n.° 
1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 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 relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2021),

1. Dá quitação ao Secretário-Geral do Comité das Regiões pela execução do orçamento do 
Comité das Regiões para o exercício de 2019 / Adia a decisão de dar quitação ao 
Secretário-Geral do Comité das Regiões pela execução do orçamento do Comité das 
Regiões para o exercício de 2019;

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C ... de ..., p. ....
3 JO C ... de ..., p. ....
4 JO C ... de ..., p. ....
5 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
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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 Comité das Regiões, 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 
VII – Comité das Regiões
(2020/2146(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 VII – Comité das Regiões,

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

– 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 identificadas insuficiências significativas no respeitante 
aos temas auditados relativamente aos recursos humanos e à adjudicação de contratos 
no que se refere ao Comité das Regiões (o «Comité»);

2. Regozija-se com o 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 Comité estavam isentos de erros 
materiais e que os sistemas de supervisão e controlo foram eficientes;

3. Recorda que o orçamento do Comité é essencialmente administrativo, sendo uma 
grande parte utilizada para despesas relativas a pessoas, edifícios, mobiliário, 
equipamento e custos de funcionamento diversos;

4. Observa que, em 2019, o Comité dispunha de um orçamento aprovado de 
98 751 000 EUR (em comparação com 96 101 000 EUR, em 2018, e 93 295 000 EUR, 
em 2017); constata que a taxa de execução das dotações de autorização, em 2019, foi de 
99,6 % (em comparação com 99,3 %, em 2018, e 98,1 %, em 2017) e que a taxa de 
execução das dotações de pagamentos – de 88,8 % – é inferior à taxa de execução das 
dotações de pagamentos de 2018 (91,0 %) e de 2017 (89,9 %); assinala, no entanto, que 
a taxa de execução final dos pagamentos para 2019 será mais elevada no final do ciclo 
orçamental (após o pagamento das transições); 

5. Realça o facto de a taxa de execução das dotações de autorização ter sido de 99,6 % 
para o Título 1 («Despesas relativas a pessoas ligadas à Instituição») e de 99,7 % para o 
Título 2 («Imóveis, equipamento e despesas diversas de funcionamento»); observa que 
cerca de 400 000 EUR (0,4 %) não tinham autorizados até ao final do ano e que, por 
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conseguinte, foram devolvidos ao orçamento da União, o que corresponde a uma 
redução em comparação com 2018, ano em que cerca de 700 000 EUR (0,7 %) ficaram 
por autorizar; 

Recursos humanos

6. Observa que o número total de efetivos em 2019 era de 576 (em comparação com 538, 
em 2018, e 533, em 2017); assinala que o número de lugares no quadro de pessoal 
ascende a 491, o que é considerado insuficiente pelo Comité; reconhece os resultados de 
uma avaliação da carga de trabalho concluída em 2019, na perspetiva de uma eventual 
reorganização tendente a obter maiores ganhos de eficiência e criar sinergias; sabe que o 
Comité pretende que as autoridades orçamentais da União resolvam o problema e 
equilibrem, progressivamente, a atual situação no que respeita ao pessoal; 

7. Reconhece os esforços repetidos do Comité para reforçar o seu papel político e fazer 
face à necessidade crescente de conhecimentos especializados permanentes nos 
domínios político e administrativo; regista a reserva de talentos criada para motivar e 
manter pessoal experiente no Comité; observa que o primeiro concurso interno geral da 
história do Comité foi concluído no primeiro semestre de 2019, tendo sido aprovados 40 
candidatos de entre os 113 que se apresentaram; 

8. Reconhece que a situação em termos de equilíbrio de género em cargos de chefia (a 
nível intermédio e superior) se manteve relativamente estável desde 2018, tendo 35 % 
desses cargos sido ocupados por mulheres; reconhece que está a ser adotada uma nova 
estratégia em matéria de igualdade de oportunidades, com objetivos concretos a 
alcançar até 2025, com entrada em vigor prevista em 2020;

9. Incentiva o Comité a prosseguir os seus esforços para lograr o equilíbrio entre homens e 
mulheres a todos os níveis hierárquicos e congratula-se com ações como a presença 
obrigatória de elementos de ambos os géneros nos painéis de seleção, o incentivo ativo 
a candidatas a todos os cargos de gestão, sessões de formação específicas para o pessoal 
feminino que pretenda preparar-se para uma carreira de gestão e modalidades de 
trabalho mais flexíveis, incluindo as possibilidades de trabalho a tempo parcial e de 
teletrabalho;

10. Congratula-se com o facto de o Comité se concentrar no desenvolvimento e na 
manutenção de serviços de elevada qualidade dedicados à saúde e ao bem-estar, com 
base na prevenção e na intervenção precoce, através de uma estreita cooperação entre os 
serviços de recursos humanos pertinentes e de programas de sensibilização do pessoal e 
dos gestores; regozija-se com as sessões de formação organizadas com gestores, tanto a 
nível inferior como médio e superior, sobre o tema da gestão das ausências e da 
integração bem-sucedida dos colegas após uma ausência prolongada; 

11. Sublinha que o Comité recorre a agentes contratuais, sobretudo para disponibilizar o 
devido apoio, sob a forma de substituições de ausências a médio a longo prazo e para 
projetos específicos, em diferentes direções, com o objetivo de proporcionar apoio 
adicional aos membros do Comité; 

12. Observa que o Comité precisa de atualizar os seus sistemas de controlo de segurança e 
de garantir aos seus membros e pessoal um local de trabalho seguro, o que exige 
recursos especializados adicionais, e assinala que o rácio de recursos dedicados tanto à 
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segurança física como ao apoio informático por membro do pessoal é muito baixo, em 
comparação com outras instituições europeias. 

13. Assinala que o Comité identificou outros projetos no domínio da modernização da 
administração e da comunicação, tais como o apoio a uma melhor elaboração de 
legislação, através de um acompanhamento ex ante e ex post da aplicação da legislação 
da União no terreno e de atividades de sensibilização para envolver todos os órgãos de 
poder local e regional no processo, e que estes projetos adicionais exigem recursos 
adequados. 

Comunicação

14. Sublinha que foi realizada uma avaliação externa da estratégia de comunicação do 
Comité, em conformidade com as normas aplicadas por todas as outras instituições da 
União que recorrem a um contrato-quadro partilhado; observa que a qualidade global da 
comunicação do Comité satisfaz, de um modo geral, às necessidades do público e é 
eficaz, uma vez que as principais partes interessadas têm uma perceção positiva do 
Comité;

15. Solicita ao Comité que apresente informações sobre o modo como tenciona aplicar de 
forma eficaz as recomendações do relatório de avaliação; observa que os maiores casos 
de sucesso em matéria de comunicação do Comité são os diálogos com os cidadãos com 
a Comissão e os diálogos locais do Comité, os eventos emblemáticos «EuroPCom» 
(conferência europeia sobre comunicação pública) e a «Semana Europeia das Regiões e 
dos Municípios»;

Digitalização, cibersegurança

16. Está ciente de que a Mesa do Comité adotou uma estratégia digital no início de 2019 e 
que a aplicação começou após a adoção; assinala que os principais resultados da 
estratégia são sistemas de informação centrados nos membros para prestar apoio ao 
trabalho político do Comité, sistemas de informação para apoiar processos 
administrativos sem papel e um programa vocacionado para o ambiente digital de 
trabalho;

17. Congratula-se com a cooperação interinstitucional em matéria de cibersegurança, no 
âmbito da qual o Comité recebeu a assistência da Equipa de Resposta a Emergências 
Informáticas para as instituições e agências da UE , como por exemplo formação no 
local de trabalho no domínio da segurança na nuvem e dos dados de informações sobre 
ciberameaças para ataques específicos contra instituições da União; constata que muitos 
dos projetos de digitalização dizem respeito à digitalização dos recursos humanos e dos 
processos financeiros, domínios em que o Comité utiliza os sistemas SYSPER e ABAC 
fornecidos pela Comissão; solicita ao Comité que examine a possibilidade de negociar 
melhores condições com a Comissão para melhorar e tornar o processo de partilha de 
aplicações financeiramente atrativo;

18. Destaca o aumento do orçamento para TI em 2019, com base em transferências 
orçamentais, de 7 963 825 EUR, em 2018, para 9 082 838,76 EUR, em 2019; 
congratula-se com o facto de a unidade informática ter envidado esforços para fornecer 
sistemas de informação que apoiam quatro domínios operacionais, ou seja, o trabalho 
político, a gestão de documentos, a comunicação e os recursos humanos/finanças, e 
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regozija-se com o facto de, no que diz respeito ao ambiente de trabalho digital, terem 
sido realizados progressos em todos os aspetos do programa;  

Edifícios, segurança

19. Congratula-se com o facto de terem sido aplicadas várias medidas para garantir normas 
adequadas de segurança dos edifícios, tais como a instalação de novos equipamentos 
para o controlo do acesso; observa que as normas de segurança conexas atingiram o 
mesmo nível que as normas do Parlamento e da Comissão e que, além disso, foram 
tomadas as primeiras medidas para adquirir um novo sistema de gestão dos visitantes, 
que será implementado em 2020; 

20. Toma nota dos princípios orientadores da estratégia imobiliária do Comité, que incluem 
a concentração geográfica dos edifícios, a preferência pela propriedade em vez do 
arrendamento, uma gestão sustentável dos edifícios e um planeamento plurianual; 
observa que o grupo de trabalho criado em conjunto com o Comité Económico e Social 
Europeu (CESE) estabeleceu orientações para a atribuição de espaço de escritórios, 
tendo em conta a situação noutros organismos da União; congratula-se com o facto de 
estes parâmetros terem sido apresentados e debatidos com os representantes do pessoal; 
reconhece a abordagem transparente e cooperativa do Comité em relação aos 
representantes do pessoal;  

21. Reconhece que o Comité, juntamente com o CESE, deu instruções para remover o 
amianto no outono de 2020, no pleno respeito das medidas de proteção necessárias 
durante os trabalhos, tal como solicitado na resolução sobre a quitação de 2018; 
congratula-se com o facto de os edifícios do Comité e do CESE estarem isentos de 
amianto ou, como no caso do edifício VMA, serem seguros no que ao amianto diz 
respeito; 

Gestão interna, controlo interno, financiamento

22. Sublinha que o Comité elabora indicadores-chave de desempenho claros para os seus 
diferentes domínios administrativos, formulando objetivos e prevendo resultados e um 
nível correspondente de recursos humanos; solicita ao Comité que apresente no próximo 
relatório anual de atividades, para além desta versão muito pormenorizada, uma versão 
consolidada dos principais objetivos e dos resultados alcançados;

23. Observa que, em 2019, foi lançado um exercício de avaliação da conformidade e da 
eficácia destinado a averiguar em que medida o Comité cumpre as 16 normas de 
controlo interno; assinala que o exercício de conformidade de 2019 demonstrou que o 
nível geral de execução e eficácia dos requisitos se manteve satisfatório e estável em 
comparação com 2018; regista, no entanto, que foram identificados domínios que 
carecem de melhorias, incluindo o alinhamento da missão e da estrutura organizativa do 
Comité com as novas prioridades, uma maior digitalização do armazenamento de dados 
e a simplificação dos processos administrativos, bem como uma profunda reformulação 
do atual plano de continuidade das atividades decorrente das experiências adquiridas 
durante a atual situação de COVID-19; 

24. Regista que o acompanhamento da função de auditoria interna é assegurado por um 
comité de auditoria composto por um membro de cada grupo político da Comissão de 
Assuntos Financeiros e Administrativos do Comité e por um conselheiro externo de alto 
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nível; observa que, em 2019, o comité de auditoria realizou duas reuniões, durante as 
quais foi apresentado o programa de trabalho para 2020 e os membros foram 
informados sobre os progressos alcançados no que diz respeito ao ponto da situação das 
auditorias em curso e às recomendações em aberto, bem como aos riscos conexos; 

25. Observa que as regras financeiras internas para a execução do orçamento do Comité 
foram atualizadas em 1 de janeiro de 2019, mediante a sua Decisão n.º 0014/2018, e 
aplicadas ao longo de 2019 através da inclusão dos agentes operacionais enquanto 
intervenientes formais no fluxo de aprovação financeira e, além disso, da nomeação de 
gestores responsáveis pela gestão operacional enquanto gestores orçamentais 
subdelegados; 

26. Congratula-se com o facto de, no que respeita ao exercício de 2019, todos os gestores 
orçamentais subdelegados terem assinado as suas declarações de fiabilidade individuais, 
todos os relatórios sobre as exceções terem sido mencionados nas declarações de 
fiabilidade pertinentes e estarem a ser aplicadas e acompanhadas medidas corretivas 
para evitar que estas exceções se repitam;

27. Insta o Comité a intensificar os seus esforços de análise da situação, a fim de lograr um 
processo de concursos que abandone totalmente os documentos em papel, em todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos; observa que tal obrigaria à aquisição do 
instrumento de gestão dos contratos públicos desenvolvido pelo Centro de Investigação 
Conjunta da Comissão, juntamente com o desenvolvimento ou a aquisição de um 
sistema melhorado de gestão de documentos administrativos; 

Multilinguismo

28. Congratula-se com o facto de o Comité ter distribuído a todo o pessoal as 
recomendações práticas do Provedor de Justiça para a administração da UE no que 
respeita à utilização das línguas oficiais da UE na comunicação com o público (processo 
SI/98/2018/DDJ); regista que, em 2019, o Comité tomou igualmente a iniciativa de 
publicar um guia sobre as queixas do pessoal ao Provedor de Justiça, a fim de assegurar 
um acompanhamento rigoroso;

29. Afirma que o custo total da tradução externa para o Comité e para o CESE foi de 
6 043 592 EUR, em 2019, ascendendo a parte do Comité a 2 492 830 EUR, e que o 
custo total da tradução interna é estimado em 8 781 075 EUR, correspondendo a parte 
do Comité a 3 621 974 EUR;

30. Solicita ao Comité que forneça informações sobre o processo de racionalização em 
curso no domínio da tradução, que consiste, principalmente, numa fusão entre diferentes 
unidades de tradução; solicita ao Comité que apresente informações sobre eventuais 
ganhos de eficiência alcançados graças à racionalização e sobre quaisquer riscos 
conexos; 

Cooperação interinstitucional

31. Salienta a importância da cooperação interinstitucional e indica que o Comité pagou 
cerca de 6 milhões de EUR, ao abrigo de acordos de nível de serviço celebrados com 
outros organismos da União, em 2019; regista que esta cooperação garante sinergias e 
complementa o acordo de serviços conjuntos entre o Comité e o CESE; observa que o 
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Comité organiza as suas sessões plenárias nas instalações do Parlamento e da Comissão, 
adquire serviços de interpretação junto do Parlamento e da Comissão e coopera em 
matéria de recursos humanos, informática e outros domínios administrativos; 

32. Congratula-se com o acordo de cooperação entre o Comité e o Parlamento, de 5 de 
fevereiro de 2012, que continua em vigor e abrange a cooperação política entre o 
Parlamento e o Comité e a cooperação administrativa entre o Parlamento, o Comité e o 
CESE; solicita ao Comité que preste informações sobre os resultados da revisão deste 
acordo; realça o acordo de 2005 com a Comissão, com uma adenda de 2007; observa 
que as negociações para um novo acordo de cooperação administrativa com o CESE (o 
acordo existente foi celebrado para o período de 2016-2020) foram adiadas devido à 
crise da COVID-19, que agravou a complexidade das alterações de mandato do Comité 
no início de 2020 e do CESE no outono de 2020; observa, por conseguinte, que o 
Comité e o CESE concordaram em prorrogar o atual acordo até 30 de junho de 2021;

33. Insta o Comité a apresentar informações sobre os resultados no tocante à negociação de 
um novo acordo com a Comissão, uma vez que o atual acordo de cooperação com a 
Comissão terminou em 31 de dezembro de 2019, embora tenha sido prorrogado por um 
ano; 

34. Solicita ao Comité que apresente informações sobre qualquer mecanismo de controlo 
destinado a assegurar uma gestão eficiente dos serviços conjuntos; aprecia a 
importância da cooperação administrativa entre o Comité e o CESE através dos serviços 
conjuntos, no âmbito dos quais o Comité e o CESE partilham recursos, nomeadamente 
cerca de 470 membros do pessoal (dos quais cerca de 170 pertencem ao Comité) e mais 
de 50 milhões de euros por ano (dos quais cerca de 22 milhões de euros provenientes do 
Comité), excluindo as despesas relacionadas com as remunerações; regista que, 
juntamente com as despesas relacionadas com as remunerações, o valor monetário anual 
do acordo relativo aos serviços conjuntos excede os 100 milhões de EUR; 

35. Partilha a opinião do Comité e ao CESE, segundo a qual, em caso de prorrogação do 
atual acordo ou de um novo acordo com o Parlamento, devem ser resolvidas todas as 
questões pendentes, como a situação desequilibrada do Comité e do CESE, que 
transferiram um total de 60 tradutores para o Parlamento (24 provenientes do Comité) e, 
em contrapartida, apenas obtiveram a utilização dos serviços do Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu; constata, com preocupação, que, consequentemente, o Comité e o 
CESE tiveram de contratar pessoal contratual e externalizar os seus serviços de 
tradução, o que resultou numa redução orçamental efetiva; 

36. Observa, no entanto, que a cooperação com o Parlamento a nível administrativo é bem 
sucedida; concorda com a necessidade de reforçar a cooperação política no que diz 
respeito à programação anual e plurianual, à declaração conjunta do Parlamento, do 
Conselho e da Comissão sobre as prioridades legislativas e ao acompanhamento do 
programa de trabalho anual;

37. Solicita ao Comité que seja informado de quaisquer melhorias introduzidas na eficiência 
dos processos administrativos, que parecem ser um resultado inevitável de um volume 
de trabalho cada vez maior e de um mundo em rápida mutação; reitera a necessidade 
das reformas em curso para garantir que o Comité esteja bem equipado para responder 
aos desafios futuros; 
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Dimensão ambiental

38. Congratula o Comité pelos esforços em curso no âmbito do sistema de gestão ambiental 
no que diz respeito à redução da pegada de carbono e dos resíduos de plástico, 
alimentos e papel; concorda com o facto de a redução da pegada de carbono ser um dos 
objetivos mais importantes para os próximos anos; incentiva o Comité a participar em 
projetos conexos com os outros organismos da União e a elaborar um plano abrangente 
para a aplicação dos princípios e das recomendações apresentados no Pacto Ecológico 
Europeu, com o objetivo geral de lograr a neutralidade climática até 2030; 

Política em matéria de ética e integridade

39. Salienta que, em 5 de dezembro de 2019, o Comité adotou um código de conduta para 
os seus membros que estabelece um procedimento pormenorizado em caso de alegado 
assédio de um membro do pessoal por um membro do Comité, que se baseia, em grande 
medida, na Decisão da Mesa do Parlamento, de 2 de julho de 2018, sobre queixas por 
assédio; constata que o código de conduta inclui uma série de sanções destinadas a 
assegurar a sua observância e que o Comité criou um conselho consultivo em matéria de 
assédio;

40. Observa que o código de conduta é mencionado na página dos membros do sítio Web 
do Comité, com uma ligação para uma página específica; regista que o Código de 
Conduta inclui disposições que visam especificamente evitar casos de conflito de 
interesses, incluindo a obrigação de apresentar uma declaração de interesses financeiros; 

41. Congratula-se com o início de um diálogo com as diferentes partes interessadas, cujo 
objetivo é rever a atual Decisão interna n.º 362/2010, de 29 de novembro de 2010, 
relativa ao assédio moral e sexual no trabalho, com base numa nova proposta de um 
quadro alterado para combater o assédio, destinado a alargar o âmbito da questão 
através da inclusão de medidas de prevenção e de meios de resolução de conflitos, bem 
como reforçar o princípio da tolerância zero em relação ao assédio, incluindo vários 
cursos sobre a prevenção do assédio; 

42. Regista que, em 2019, não se registaram quaisquer casos de denúncia de 
irregularidades; congratula-se com o facto de o Comité ter lançado, no final de 2019, 
um inquérito sobre a sensibilização do pessoal no que respeita à ética, contendo 
especificamente inúmeras perguntas sobre a sensibilização do pessoal para os 
procedimentos de denúncia de irregularidades, e de o resultado ter sido acompanhado 
em 2020; observa que a Decisão n.º 508/2015 define os canais seguros à disposição dos 
membros do pessoal para comunicarem internamente as denúncias de irregularidades a 
qualquer gestor do Comité da sua escolha ou diretamente ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF); assinala que, antes do início do referido procedimento, podem 
ser solicitadas orientações às pessoas responsáveis por questões éticas e estatutárias;  

43. Solicita ao Comité que siga o bom exemplo de outros organismos na publicação de um 
capítulo sobre ética no seu sítio Web, que consista em regras para prevenir, identificar e 
evitar potenciais conflitos de interesses, aplicáveis a todos os membros e ao pessoal do 
Comité; manifesta o seu interesse em receber informações atualizadas sobre o quadro 
ético e os cursos de formação conexos em matéria de ética pública, nomeadamente para 
o pessoal que entra em funções;



PE657.243v01-00 12/12 PR\1212580PT.docx

PT

44. Recorda que a comissão de invalidez confirmou que a invalidez do antigo auditor 
interno, o Sr. McCoy, resultou de uma doença profissional e que, por conseguinte, em 
26 de junho de 2019, a comissão aprovou formalmente esta conclusão; observa que, nos 
termos do artigo 78.º, n.º 5, do Estatuto dos Funcionários, o Sr. McCoy foi reembolsado, 
em julho de 2019, por todas as suas contribuições para o regime de pensões entre a data 
em que começou a receber o subsídio de invalidez (1 de julho de 2007) e a véspera da 
data em que começou a receber a pensão de aposentação (31 de julho de 2010);

45. Recorda que, com base na resolução sobre a quitação de 2017, Sophie in 't Veld, 
deputada ao Parlamento Europeu, foi nomeada mediadora e que todas as partes 
iniciaram um processo de mediação liderado por Sophie in't Veld para pôr termo a este 
litígio, com o objetivo de chegar a uma resolução amigável; reconhece que o Comité 
manteve as reuniões de mediação agendadas com o Sr. McCoy, que acabaram por 
resultar numa proposta da comissão, com data de 20 de dezembro de 2020; 

46. Aprecia a troca de pontos de vista com a mediadora, o antigo auditor interno e um 
representante do Comité, realizada em 10 de novembro de 2020 no âmbito do processo 
de quitação relativo ao exercício de 2019; sublinha a importância de acalmar a situação 
e de aproximar as posições do antigo auditor interno e do Comité; congratula-se com a 
sugestão da mediadora de uma reunião entre o presidente do Comité e o Sr. McCoy, 
como ponto de partida para a reconciliação, antes de qualquer negociação ter lugar;

47. Congratula-se com a carta de 10 de novembro de 2020, enviada ao presidente da 
Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento pelo presidente da Comissão dos 
Assuntos Financeiros e Administrativos, que confirma a disponibilidade do presidente 
do Comité em reunir com o antigo auditor interno; observa que o presidente do Comité 
realizou uma reunião bilateral com o antigo auditor interno em 19 de novembro de 
2020, a fim de preparar as etapas seguintes; congratula-se com as reuniões de 
acompanhamento entre o mediador, o relator para a quitação de 2019, o antigo auditor 
interno e o representante do Comité, a fim de lançar as negociações para a conclusão 
definitiva do inquérito; regozija-se com os esforços envidados por todas as partes, 
reconhece que foi dado um primeiro passo importante e considera que deve ser 
alcançado um acordo em breve;  

 


