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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as conclusões do Tribunal de Contas segundo as quais as contas 
anuais da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) («a Agência») 
refletem fielmente a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2017 e as suas 
operações são legais e regulares; congratula-se com o desempenho sólido da Agência; 
saúda, ainda, a sua abordagem pró-ativa relativamente ao Parlamento Europeu;

2. Congratula-se com a decisão da Agência de reforçar a independência do seu 
contabilista, alterando os seus canais de comunicação a partir do final de 2018 com o 
diretor da Agência para as questões administrativas e com o Conselho de Administração 
para os aspetos funcionais;

3. Congratula-se com o encerramento da recomendação de 2016 do Tribunal de Contas 
relativa à melhoria do processo de (sub)delegações formais dos gestores orçamentais;

4. Congratula-se com o compromisso assumido pela Agência de dar resposta às 
recomendações identificadas pelo Serviço de Auditoria Interna da Comissão no seu 
relatório de auditoria de 2017 sobre a governação e a ética na Agência; observa, além 
disso, a disponibilidade da Agência para dar resposta às recomendações identificadas no 
âmbito da avaliação externa do desempenho da FRA no período 2013-2017, também 
realizada em 2017, em nome da Comissão;

5. Reconhece a natureza complexa dos estudos realizados pela Agência, que abrangem a 
legislação e a prática dos 28 Estados-Membros, e observa que neste contexto, pelo 
menos, três concursos públicos para a realização de estudos não tiveram êxito, uma vez 
que as ofertas recebidas excederam o valor máximo definido para os contratos (devido a 
estimativas irrealistas do mercado); lamenta que essa situação tenha resultado em 
despesas administrativas adicionais para a Agência e constata que, apesar de ter afetado 
o calendário das suas operações, não provocou quaisquer atrasos no período de 
execução dos projetos; observa a Agência tomou medidas para atenuar, no futuro, os 
riscos de procedimentos de concurso realizados sem sucesso; regista o pedido de 
financiamento adicional da Agência, mas refere que as restrições orçamentais não 
devem conduzir a procedimentos sem êxito em matéria de contratos públicos; solicita, 
por conseguinte, à Agência que realize estudos de mercado adequados antes de abrir 
concursos para a realização de estudos e que continue a melhorar a eficiência dos seus 
procedimentos de contratação pública;

6. Salienta o valor dos estudos e pareceres da Agência para o desenvolvimento da 
legislação da União; salienta que a Agência deve estar apta a emitir pareceres sobre 
propostas legislativas por sua própria iniciativa e que o seu mandato deve abranger 
todos os domínios dos direitos protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, incluindo questões no âmbito da cooperação policial e judiciária em 
matéria penal; lamenta que o atual mandato da Agência limite as suas possibilidades de 
realizar ações e estudos em determinados domínios temáticos; recomenda a inclusão 
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desses domínios temáticos no novo quadro financeiro plurianual.

7. Congratula-se com o facto de a Agência ter prosseguido com a sua investigação sobre a 
situação das minorias na União no contexto do Segundo Inquérito sobre Minorias e 
Discriminação na União Europeia; congratula-se, a este respeito, em especial, com a 
publicação do mais recente relatório temático sobre a discriminação de que são vítimas 
as pessoas de ascendência africana na União; congratula-se, além disso, com a 
publicação do estudo sobre a transição dos jovens ciganos do ensino para o emprego;

8. Congratula-se com o trabalho contínuo da Agência na investigação sobre a situação dos 
ciganos na União, contribuindo assim para a monitorização da eficiência e das lacunas 
das estratégias de integração e das respetivas políticas da União e dos Estados-
Membros; regozija-se, em especial, com as recomendações políticas da Agência, 
baseadas na investigação, no que respeita à luta eficaz contra a hostilidade em relação 
aos ciganos e à luta pela sua inclusão social;

9. Solicita a afetação de uma rubrica orçamental específica a atividades que apoiem a 
visibilidade da Agência e sensibilização do público em geral a seu respeito; insta a 
Agência a ser mais pró-ativa nesta matéria, publicando informações sobre as suas 
atividades anuais;

10. Congratula-se com o compromisso da Agência em relação aos direitos das crianças, que 
tem prosseguido com os estudos realizados sobre os requisitos de idade mínima para a 
participação em processos penais e cíveis na União, a avaliação da idade e a recolha de 
impressões digitais de crianças em processos de asilo e a pobreza infantil na União.
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