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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. Salienta o importante papel da Unidade Europeia de Cooperação Judiciária («Eurojust») 
em termos de assistência às autoridades competentes dos Estados-Membros na 
repressão judicial de formas graves de criminalidade transnacional e organizada;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas («o Tribunal») ter 
declarado que as operações subjacentes às contas anuais da Eurojust relativas ao 
exercício de 2018 são legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes e 
que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está fielmente representada; 

3. Lamenta que a Eurojust tenha sofrido uma redução orçamental significativa de 48 para 
38 milhões de EUR (-21 %) e uma redução do seu número de efetivos, que passou de 
242 para 238 (-1,6 %), não obstante um aumento de 19 % da carga de trabalho 
relativamente a 2017; recorda que se prevê que a carga de trabalho continue a aumentar 
com o novo mandato, que entrará em vigor no final de 2019, e que alguns casos 
envolvendo investigações complexas poderão durar vários anos; recorda, além disso, 
que o número de centros de coordenação mantidos em 2018 foi de 17, tal como em 
2017, o que demonstra a popularidade deste instrumento operacional e a sua utilidade; 
salienta que o orçamento da Eurojust deverá estar à altura das suas tarefas e prioridades, 
de modo a poder cumprir o seu mandato; pede às comissões competentes do Parlamento 
que convidem o Diretor Administrativo da Eurojust a apresentar uma estimativa das 
necessidades de financiamento a longo prazo da Eurojust, nomeadamente os ganhos de 
eficiência esperados e as lacunas operacionais que adviriam de um financiamento 
insuficiente; 

4. Toma nota da conclusão do Tribunal, segundo a qual todos os pagamentos relativos a 
um contrato-quadro de três anos, bem como a contratos específicos conexos 
(40,821 EUR em 2018), são irregulares, uma vez que o contrato no valor de 
450,000 EUR celebrado com uma empresa que havia prestado os mesmos serviços ao 
abrigo de um contrato-quadro anterior foi firmado após um procedimento por 
negociação, mas sem publicação prévia de um anúncio de concurso; recorda que o 
Regulamento Financeiro apenas permite o recurso a um procedimento simplificado em 
circunstâncias específicas, que não foram fundamentadas no caso em apreço; aceita a 
resposta da Eurojust, que frisou a necessidade de recorrer a um procedimento por 
negociação pelo facto de que uma mudança de fornecedor teria provocado dificuldades 
técnicas e operacionais; insta a Eurojust a tomar medidas para evitar uma dependência 
excessiva de um único fornecedor de TI, de modo que a adjudicação de contratos no 
futuro seja conforme com os procedimentos previstos no Regulamento Financeiro;

5. Congratula-se com a adoção pelo Colégio, em novembro de 2018, de uma estratégia e 
de um plano de ação antifraude atualizados;

6. Destaca a reorganização da estrutura de governação da Eurojust, incluindo uma 
separação clara das questões executivas e operacionais, iniciada no final de 2018 tendo 
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em vista a conformidade com o Regulamento (UE) 2018/1727 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1 (novo Regulamento Eurojust), quando este entrar em vigor em dezembro 
de 2019; observa que a proposta de aplicação do quadro de controlo interno revisto 
deverá ser adotada no final de 2019 e aplicada até ao final de 2020;

7. Observa que o Tribunal identificou uma tendência horizontal a todas as agências para o 
recurso a pessoal externo para serviços de consultoria informática; solicita que seja 
analisada a dependência em relação ao recrutamento externo neste importante domínio; 
incentiva a Eurojust a dar seguimento à única recomendação pendente do Tribunal, 
relativa à publicação de anúncios de abertura de vagas no sítio Web do Serviço Europeu 
de Seleção do Pessoal.

1 Regulamento (UE) 2018/1727 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, que 
cria a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust), e que substitui e revoga a 
Decisão 2002/187/JAI do Conselho (JO L 295 de 21.11.2018, p. 138). 


