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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira para o exercício de 2020
(2021/2146(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira relativas ao exercício de 2020,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2020, acompanhado das respostas das agências1,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes2, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2020, 
nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de ... 2022, sobre a quitação a dar à 
Agência quanto à execução do orçamento para o exercício de 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– Tendo em conta o artigo 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 966/20123, nomeadamente o artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1896 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de novembro de 2019, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira, que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1052/2013 e (UE) 2016/16244, 
nomeadamente o artigo 116.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do TFUE e do Tratado Euratom e referidos no artigo 70.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho5, nomeadamente o 
artigo 105.º,

1 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 295 de 14.11.2019, p. 1.
5 JO L 122 de 10.5.2019, p. 1.
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– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

1. Dá quitação ao Diretor-Executivo da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2020/Adia a 
decisão de dar quitação ao Diretor-Executivo da Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2020;

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

3. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que desta 
constitui parte integrante ao Diretor-Executivo da Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, 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 DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira relativas ao exercício de 2020
(2021/2146(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira relativas ao exercício de 2020,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2020, acompanhado das respostas das agências1,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes2, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2020, 
nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de ... 2022, sobre a quitação a dar à 
Agência quanto à execução do orçamento para o exercício de 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– Tendo em conta o artigo 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 966/20123, nomeadamente o artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1896 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de novembro de 2019, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira, que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1052/2013 e (UE) 2016/16244, 
nomeadamente o artigo 116.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do TFUE e do Tratado Euratom e referidos no artigo 70.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho5, nomeadamente o 
artigo 105.º,

1 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 295 de 14.11.2019, p. 1.
5 JO L 122 de 10.5.2019, p. 1.
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– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

1. Aprova o encerramento das contas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira para o exercício de 2020/Adia o encerramento das contas da Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira para o exercício de 2020;

2. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor-Executivo da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, 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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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira 
para o exercício de 2020
(2021/2146(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira para o exercício de 2020,

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

– Tendo em conta o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

A. Considerando que, de acordo com o respetivo mapa das receitas e despesas1, o 
orçamento definitivo da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 
(a «Agência») para o exercício de 2020 foi de 364 432 655 EUR, o que representa um 
aumento de 10,40 % em relação a 2019; que o orçamento da Agência provém 
essencialmente do orçamento da União;

B. Considerando que, no seu relatório sobre as contas anuais da Agência para o exercício 
de 2020 (o «relatório do Tribunal»), o Tribunal de Contas (o «Tribunal») afirma ter 
obtido garantias razoáveis de que as contas anuais da Agência são fiáveis e de que as 
operações subjacentes são legais e regulares;

C Considerando que, a partir de dezembro de 2019, a Agência pôs em vigor um novo 
mandato com um aumento essencial que é significativo em termos de missões e de 
pessoal e que exige um orçamento adequado;

Gestão orçamental e financeira

1. Regista com preocupação que os esforços de acompanhamento do orçamento durante o 
exercício de 2020 se traduziram numa taxa de execução orçamental de 78,42 %, o que 
representa um decréscimo de 21,42 % relativamente ao exercício de 2019; assinala com 
preocupação que a taxa de execução das dotações de pagamento foi muito baixa, 
43,84 %, o que representa um decréscimo de 25,30 % relativamente a 2019;

2. Toma nota da observação do Tribunal segundo a qual, para o planeamento financeiro 
das suas operações de regresso, a Agência se baseia em estimativas fornecidas pelos 
países cooperantes, sendo crucial a disponibilidade completa e atempada destas 
informações; regista a observação do Tribunal segundo a qual, em 2020, uma 
autoridade nacional incluiu duas operações de regresso sem aviso prévio, num montante 
total de 355 000 EUR, numa convenção de subvenção aquando do encerramento 

1  JO C 143 de 30.4.2020, p. 6.
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financeiro da ação, o que resultou num défice orçamental súbito para a Agência e a 
obrigou a efetuar uma autorização orçamental ex post, em violação do seu regulamento 
financeiro; reconhece a dependência da Agência em relação aos países cooperantes e 
insta-a a ser mais rigorosa na definição e aplicação de normas relacionadas com a 
exaustividade e a pontualidade da receção das informações relacionadas com o 
planeamento financeiro das operações, incluindo as operações de regresso;

3. Toma nota da observação do Tribunal segundo a qual a contribuição dos países 
associados a Schengen está subestimada, uma vez que representava 6,91 % do 
orçamento inicial da Agência, quando deveria ter sido de 7,43 %, sem sobreavaliar a 
contribuição da União, uma vez que é orçamentada independentemente da participação 
dos países associados a Schengen; faz eco da observação do Tribunal no sentido de que 
esta situação constitui uma indicação suplementar da necessidade de orientações 
adicionais por parte da Comissão destinadas aos organismos da União sobre o modo de 
calcular de forma coerente as contribuições de países terceiros.

4. Toma nota da observação do Tribunal segundo a qual a pandemia afetou as operações e 
a execução orçamental da Agência em 2020, tendo esta reduzido o seu orçamento inicial 
em 95 000 000 EUR, através de dois orçamentos retificativos; regista que foi transitada 
uma autorização orçamental provisória de 18 100 000 EUR relativa à preparação de 
destacamentos no terreno em 2021 sem que a Agência tivesse assumido compromissos 
jurídicos dentro do prazo estipulado no artigo 75.º do seu regulamento financeiro; 
regista que a Agência reconhece a observação e está a elaborar medidas corretivas para 
evitar que tal se repita;

5. Recorda as observações da autoridade de quitação sobre a aplicação da abordagem do 
custo unitário para a implantação de equipamento técnico pesado e insta a Agência a 
informar a autoridade de quitação sobre os resultados dos contactos sugeridos com o 
Tribunal e a Comissão para resolver a questão da falta de elementos comprovativos;

Desempenho

6. Verifica que a Agência utiliza determinadas medidas como indicadores-chave de 
desempenho (ICD) para avaliar os resultados das suas atividades, adotadas pelo 
conselho de administração da Agência e decorrentes do documento único de 
programação 2020-2022; observa, em particular, os ICD sobre a percentagem de lugares 
vagos, a disponibilidade e a adequação das reservas de recursos humanos, a 
disponibilidade de equipamento técnico para a missão da Agência e a deteção de 
passagens ilegais das fronteiras;

7. Observa que a Agência executou duas intervenções rápidas nas fronteiras terrestres e 
marítimas externas da Grécia com a Turquia, que exigiram o destacamento de 
equipamento técnico das reservas de equipamento de reação rápida e de equipamento 
técnico, bem como de recursos humanos;

8. Regista que os serviços de aeronaves de vigilância da Agência realizaram um total de 
1 068 missões em 2020, das quais 1 030 foram voos de vigilância e 38 estiveram 
relacionados com o controlo das pescas;

9. Observa que os meios da Agência em operações marítimas ajudaram a salvar mais de 
3 408 migrantes durante atividades de patrulhamento, que resultaram também na 
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deteção de 790 facilitadores, quatro traficantes de seres humanos e uma grande 
variedade de outros tipos de crimes transfronteiriços, como o contrabando de 
mercadorias e substâncias ilegais (1 463 litros de álcool, 4 013 munições, 
aproximadamente 361 kg de cocaína, mais de 144 toneladas de haxixe e marijuana e 
40 kg de heroína);

10. Observa que, apesar de terem sido afetadas pelas restrições da pandemia de COVID-19, 
as operações de regresso da Agência prosseguiram, com o envolvimento de 21 
Estados-Membros como organizadores ou participantes em operações de regresso 
através de voos charter coordenados e cofinanciados pela Agência, com um total de 
7 952 pessoas entregues, atingindo 28 países terceiros de regresso, números que são 
significativamente inferiores aos de 2019; observa que os regressos voluntários 
representaram 18 % de todos os voos apoiados; constata que 26 Estados-Membros 
efetuaram operações de regresso em voos regulares com o apoio da Agência, 
repatriando 3 981 nacionais de países terceiros para 83 países de regresso, dos quais 2 
173 (55 %) sem escolta e 1 532 (38 %) de forma voluntária;

11. Assinala que as atividades do provedor de direitos fundamentais da Agência foram 
prejudicadas pelas limitações causadas pela pandemia de COVID-19, em particular o 
seu papel de acompanhamento in loco das zonas operacionais da Agência, devido a 
restrições gerais de viagem e ao encerramento das fronteiras da União; observa que a 
monitorização foi realizada exclusivamente através da manutenção de contactos com a 
divisão de resposta operacional da Agência e da divisão de conhecimento e 
acompanhamento da situação, do acesso a sessões de informação fornecidas aos agentes 
destacados e aos relatórios recebidos, da recolha de informações dos meios de 
comunicação social e da cooperação com o fórum consultivo e outras organizações 
internacionais; observa que o provedor de direitos fundamentais registou formalmente 
dez relatórios de incidentes graves, tendo emitido três relatórios finais que encerraram 
igual número de incidentes e sendo três outros considerados encerrados na pendência da 
publicação dos relatórios; observa que os relatórios de incidentes graves em causa 
envolvem alegadas violações dos direitos fundamentais no decurso de atividades 
operacionais, incluindo operações de regresso, coordenadas pela Agência (ou seja, 
relacionadas com o pessoal dos Estados-Membros e da Agência);

Política de pessoal

12. Lamenta que, em 31 de dezembro de 2020, o quadro de pessoal estivesse preenchido a 
63,01 %, com 662 agentes temporários nomeados para 1 050 lugares de agentes 
temporários autorizados pelo orçamento da União (face aos 484 lugares autorizados em 
2019); observa que, além disso, 387 agentes contratuais e 185 peritos nacionais 
destacados trabalharam para a Agência (com 730 agentes contratuais e 220 peritos 
nacionais destacados autorizados para a Agência em 2020);

13. Recorda a preocupação da autoridade de quitação com o recrutamento dos agentes de 
controlo dos direitos fundamentais da Agência nos graus adequados; solicita à Agência 
que conclua rapidamente os procedimentos de recrutamento em curso e integre o 
trabalho do provedor de direitos fundamentais nos procedimentos operacionais da 
Agência;
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14. Recorda que o coeficiente de correção para o pessoal em Varsóvia, na Polónia, era de 
70,09 em 2020; reconhece que salários mais baixos podem ter um impacto negativo nos 
candidatos europeus e contribuir para as dificuldades gerais de recrutamento da Frontex;

15. Toma nota do equilíbrio de género comunicado em 2020 a nível dos quadros superiores, 
com 15 homens (75 %) e 5 mulheres (25 %), ao nível do conselho de administração, 
com 50 homens (83,3 %) e 10 mulheres (16,7 %), e relativamente ao pessoal da 
Agência no seu conjunto, com 870 homens (70,5 %) e 364 mulheres (29,5 %);

16. Recorda que o Organismo Europeu de Luta Antifraude abriu em 2019 um inquérito que 
envolvia a Agência; reitera o seu apelo à Agência para que coopere plenamente com o 
OLAF e mantenha a autoridade de quitação informada sobre quaisquer 
desenvolvimentos pertinentes para o processo de quitação;

17. Observa, com base nas respostas da Agência às perguntas escritas do Parlamento, que, 
no total, 17 casos de assédio foram comunicados às entidades competentes da Agência 
em 2020; solicita à Agência que avalie cuidadosamente cada caso, adotando uma 
abordagem de tolerância zero em relação ao assédio psicológico ou sexual; 
congratula-se com a formação recebida pelos conselheiros confidenciais e com as ações 
empreendidas para sensibilizar o pessoal e prestar-lhe informação sobre os conselheiros 
confidenciais; congratula-se com as sessões de sensibilização em linha para quadros 
executivos, quadros superiores, quadros médios e chefes de equipa, e com o facto de 
terem sido organizadas sessões de sensibilização específicas para os membros do 
pessoal que nelas se inscreveram;

Contratos públicos

18. Observa que a Agência lançou 23 concursos públicos em 2020, dos quais cinco 
resultaram na assinatura de contratos no valor total de 9 309 000,00 EUR, e 18 dos 
quais ainda estão em curso, num valor total de 153 294 000,00 EUR; observa 
igualmente que a Agência lançou 30 procedimentos de valor baixo e médio (negociados 
com três e cinco candidatos) num montante total de 2 764 706,46 EUR, 21 dos quais 
resultaram na assinatura de contratos em 2020 num valor total de 1 992 904,00 EUR, 
estando nove destes procedimentos ainda em curso, num valor total de 
771 802,46 EUR; observa ainda que a Agência tratou, em 2020, 213 procedimentos de 
valor muito reduzido (negociados com um candidato), num valor total de 
1 347 649,76 EUR; observa, por último, que, em 2020, foram tratados 776 
procedimentos ao abrigo de contratos-quadro existentes no valor total de 
91 451 075,83 EUR, dos quais 696 resultaram na assinatura de contratos específicos ou 
notas de encomenda, num valor total de 80 895 932,89 EUR, estando 80 deles, num 
valor total de 10 555 142,94 EUR, ainda em curso;

19. Observa que a Agência liderou o concurso interinstitucional para a aquisição de 
equipamento de proteção individual, com a participação de cerca de 50 outras 
instituições, agências e organismos da União, num valor total de 60 580 000,00 EUR;

20. Congratula-se com o facto de a Agência ter introduzido orientações para contratos 
públicos ecológicos para os serviços de limpeza e as cantinas e a entrega de mobiliário; 
incentiva a Agência a avaliar a experiência com os contratos públicos ecológicos e a 
partilhá-la com a Rede de Agências da UE e, se for caso disso, a alargar o âmbito dos 
contratos públicos ecológicos na Agência;
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Prevenção e gestão de conflitos de interesses e transparência

21. Lamenta que nem todos os CV e declarações de interesses dos membros do conselho de 
administração sejam publicados no sítio Web da Agência, nomeadamente as 
declarações de interesses do presidente e do vice-presidente do conselho de 
administração; solicita à Agência que, a fim de aumentar a transparência, publique os 
CV e as declarações de interesses em falta no seu sítio Web e informe a autoridade de 
quitação sobre as medidas tomadas a esse respeito;

22. Recorda as observações da autoridade de quitação na quitação de 2019 sobre a 
transparência e a representação de interesses da Agência; observa que a Agência 
implementou um novo processo para aumentar a transparência e a igualdade de 
oportunidades através da racionalização dos diálogos com a indústria; observa que todas 
as reuniões da indústria («i-days») foram organizadas em linha com a apresentação de 
mais de 60 soluções por 50 empresas, com a participação de 430 representantes da 
Agência, dos Estados-Membros e dos parceiros da União, bem como de organizações 
internacionais; observa que, para além dos «i-days», a Agência organizou uma 
demonstração em linha de soluções tecnológicas pertinentes para a implementação do 
sistema de entrada-saída em paralelo com a Conferência Internacional sobre Dados 
Biométricos para as Fronteiras, apresentando mais de 100 soluções, com 23 
apresentações da indústria a mais de 470 participantes na conferência; solicita à Agência 
que cumpra os mais elevados padrões em matéria de transparência e mantenha 
atualizado o seu registo de transparência em linha;

Controlo interno

23. Toma nota da avaliação do sistema de controlo interno realizada pela Agência em 2020, 
que concluiu que, embora o sistema seja considerado globalmente eficaz, são 
necessárias algumas melhorias; observa que tal diz respeito, em particular, aos 
princípios de controlo interno 10 (atividades de controlo), 15 (comunicação com partes 
externas sobre questões que afetam o controlo interno) e 16 (avaliação anual e contínua 
do sistema de controlo interno); solicita à Agência que tenha igualmente em conta as 
observações do Tribunal na avaliação anual do quadro de controlo interno; observa que 
a Agência elaborou um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas e está 
empenhada numa rápida execução das ações; solicita à Agência que mantenha a 
autoridade de quitação informada sobre os progressos realizados;

24. Toma nota da observação do Tribunal segundo a qual a Agência não registou nenhuma 
nota de exceção no registo central de exceções; solicita à Agência que mantenha as suas 
elevadas normas de transparência e o registo atempado e completo das exceções e dos 
casos de incumprimento, bem como da respetiva documentação subjacente;

25. Toma nota da conclusão do Tribunal segundo a qual, em 1 de setembro de 2020, a 
Agência solicitou à Comissão autorização para transformar 100 lugares AST em lugares 
de nível avançado (grau AD 7 ou superior), destinados ao corpo permanente e a novas 
tarefas no âmbito do novo mandato; observa que, na pendência da resposta da 
Comissão, em 9 de setembro de 2020, a Agência enviou 47 propostas a candidatos de 
nível avançado, tendo a Comissão informado a Agência de que esta não tinha 
autoridade jurídica para valorizar os lugares, o que levou a Agência a retirar 
imediatamente as 47 ofertas de emprego; reconhece as ações empreendidas pela 



PE698.988v01-00 12/13 PR\1240926PT.docx

PT

Agência para obter os esclarecimentos necessários sobre o seu quadro de pessoal por 
parte da Comissão e o caráter premente dos recrutamentos necessários; solicita à 
Agência e à Comissão que melhorem a sua comunicação, alinhando mais estreitamente 
as ações da Agência com os processos de tomada de decisão da Comissão, a fim de 
evitar que tais situações se repitam;

Resposta à COVID-19 e continuidade das atividades

26. Toma nota da criação de uma célula de crise na Agência que apoiou a sua gestão 
executiva durante a pandemia de COVID-19, prestando apoio à continuidade das 
atividades, garantindo a saúde, a segurança e o bem-estar do pessoal e minimizando as 
perturbações nas operações da Agência; observa que a célula de crise foi habilitada a 
afetar temporariamente funções e pessoal de entidades de toda a Agência, a fim de 
assegurar uma gestão eficiente e sustentável dos processos e das tarefas;

27. Observa que a Agência elaborou orientações específicas sobre o teletrabalho durante a 
pandemia de COVID-19, bem como uma estratégia de saída; regista que, a fim de 
facilitar o teletrabalho e contribuir para a criação de condições de trabalho adequadas, 
todo o pessoal, bem como o pessoal externo em caso de necessidades de serviço 
justificadas, foi autorizado a levar para casa determinado equipamento de escritório e de 
TIC que normalmente utiliza no gabinete, tendo sido desenvolvido um procedimento 
interno para assegurar o controlo do equipamento e a recolha ordenada nas instalações;

28. Toma nota do relatório da Agência, segundo o qual foi lançado um novo fluxo de 
trabalho sem papel para os processos financeiros e de adjudicação de contratos, 
incluindo novos instrumentos de execução, como a interpretação em linha; regista a 
observação da Agência de que, em alguns casos, o impacto da pandemia pode ser 
positivo, uma vez que acelerou as tão necessárias inovações e simplificou alguns 
procedimentos;

29. Observa que o plano de formação da Agência foi significativamente afetado pela 
pandemia, tendo as restrições de viagem impostas pelos Estados-Membros e pelos 
países associados a Schengen conduzido à indisponibilidade de formadores e locais de 
formação, bem como a restrições à possibilidade de viajar para os locais de formação; 
regista os esforços da Agência para assegurar a continuidade das atividades através da 
reformulação de todo o processo de formação, adaptado à aprendizagem a distância;

Outras observações

30. Recorda as condições estabelecidas pela autoridade de quitação no segundo relatório de 
quitação da Agência para o exercício de 2019 no sentido da libertação de uma reserva 
orçamental; observa que a reserva não foi criada no orçamento da Agência para 2022; 
solicita, no entanto, à Agência que informe a autoridade de quitação sobre os progressos 
realizados em relação às seis condições por esta formuladas;

31. Observa que o Provedor de Justiça Europeu tratou 13 processos relacionados com a 
Agência, seis relativos ao acesso do público a documentos, seis relativos à gestão dos 
recursos humanos e um relacionado com os direitos fundamentais; observa que o 
Provedor de Justiça não formulou recomendações em seis casos, que a aplicação de 
quatro recomendações está em curso e que, em três casos, a recomendação já foi 
aplicada;
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32. Remete, em relação a outras observações, de natureza horizontal, que acompanham a 
sua decisão sobre a quitação, para a sua resolução, de [...] de 20222, sobre o 
desempenho, a gestão financeira e o controlo das agências.

2 Textos aprovados, P9_TA(2022)0000.


