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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 Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (a 
seguir «Agência»), comummente designada Frontex, na promoção, coordenação e 
desenvolvimento da gestão europeia integrada das fronteiras, no pleno respeito dos 
direitos fundamentais;

2. Congratula-se pelo facto de o Tribunal de Contas (a seguir «Tribunal») ter declarado 
que as operações subjacentes às contas anuais da Agência 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. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de que o regime simplificado de 
financiamento, em vigor desde o início de 2018, que abrange a utilização de recursos 
humanos, parece estar a contribuir para uma redução da carga de trabalho 
administrativo, para uma maior simplificação e para um melhor acompanhamento das 
subvenções; lamenta, no entanto, a conclusão do Tribunal de que os reembolsos das 
despesas relacionadas com equipamento (cerca de 35 % das despesas operacionais da 
Agência em 2018, no montante de 64 milhões de EUR) continuam a basear-se no custo 
real e, como tal, são mais propensos a erros, e que, até à data, a intenção de passar a 
utilizar um sistema baseado nos custos unitários para os reembolsos deste tipo de custos 
foi infrutífera na sua forma atual; regista a conclusão do Tribunal de que a Agência 
tomou medidas para melhorar as verificações ex ante e que a Agência reintroduziu os 
controlos a posteriori dos reembolsos em 2019, em conformidade com as 
recomendações do Tribunal formuladas nos anos precedentes;

4. Atendendo às graves e repetidas alegações sobre o envolvimento da Agência em 
devoluções sumárias e em violações dos direitos fundamentais, considera que a Agência 
deve reforçar os processos internos de comunicação e, sobretudo, deve criar uma cultura 
de denúncia das irregularidades e uma cultura em que as preocupações sejam 
efetivamente comunicadas, para reduzir os riscos reputacionais para a Agência e a 
União no seu conjunto; insiste em que a Agência recrute, com caráter de urgência, os 40 
agentes de controlo dos direitos fundamentais previstos no artigo 110.º, n.º 6, do 
Regulamento (UE) 2019/1896; solicita à Agência que crie um mecanismo regular 
através do qual a Agência informe os deputados do Parlamento sobre as operações em 
curso, nomeadamente sobre os incidentes graves e outros relatos sobre o uso de 
violência e o desrespeito dos direitos fundamentais nas fronteiras externas.


