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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» 
ou «Agência») na assistência às autoridades competentes dos Estados-Membros na 
repressão de crimes graves transfronteiriços e organizados;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Eurojust relativas ao exercício de 2019 são 
legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes e que a sua situação 
financeira em 31 de dezembro de 2019 está fielmente apresentada; 

3. Lamenta o facto de a Eurojust ter sofrido uma redução do seu orçamento de 47 para 44 
milhões de EUR (-6,38%), ao passo que se registou um ligeiro aumento do seu número 
de efetivos, o qual passou de 238 para 239 (+0,4%), não obstante um aumento de 17% da 
carga de trabalho em comparação com 2018; recorda que se espera que o volume de 
trabalho continue a aumentar ainda mais devido ao novo mandato que entrou em vigor 
em 20191; recorda, por outro lado, que o número de centros de coordenação mantidos em 
2019 aumentou de 17 para 20 (+19%), o que confirma a popularidade e a utilidade deste 
instrumento operacional; salienta o papel fundamental que a Eurojust desempenha na 
cadeia de segurança da União e defende que o seu orçamento deve estar à altura das suas 
tarefas e prioridades, de modo a poder cumprir o mandato que lhe foi confiado; 

4. Observa que uma observação pendente de 2018, a saber a utilização de um procedimento 
de adjudicação negociado, continua por justificar;

5. Congratula-se com o novo Regulamento Interno da Eurojust, com as suas novas regras 
em matéria de proteção de dados, com a estratégia de cooperação quadrienal que 
especifica Estados terceiros e organizações internacionais, com o acordo de cooperação 
com a Dinamarca, com a criação de um Conselho Executivo, com os trabalhos 
preparatórios para a execução da relação entre a Eurojust e a Procuradoria Europeia e 
com o alinhamento dos prazos e dos resultados do planeamento orçamental.

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1727

