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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. Recorda a importância do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo («EASO») 
para o desenvolvimento do Sistema Europeu Comum de Asilo e salienta a contribuição 
positiva do EASO para o reforço da cooperação prática dos Estados-Membros em 
matéria de asilo na Europa, através da prestação de assistência aos Estados-Membros no 
cumprimento das suas obrigações de proteger as pessoas em situação de necessidade e 
atuando como centro de conhecimentos especializados em matéria de asilo;

2. Frisa que o Tribunal emitiu um parecer de auditoria com reservas sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos subjacentes às contas do EASO para 2019; regista a 
explicação do Tribunal, segundo a qual o parecer com reservas foi emitido em relação a 
pagamentos no valor de 13,8 milhões de EUR, efetuados no âmbito de procedimentos 
irregulares iniciados entre 2016 e 2018, e a pagamentos no valor de 111 304 EUR 
relacionados com um processo de seleção de consultores especializados relativamente 
ao qual não existem informações que permitam identificar uma pista de auditoria 
adequada, realçando que estes montantes representam 14,6 % do total de pagamentos 
efetuados pelo EASO em 2019; assinala que, em 2019, o EASO aplicou medidas 
corretivas para sanar as irregularidades;

3. Congratula-se com o facto de, desde 2018, o EASO ter envidado esforços consideráveis 
para melhorar os seus sistemas de controlo interno e ter realizado progressos 
significativos na melhoria dos seus processos de governação, nomeadamente através do 
restabelecimento, em 2019, de um serviço jurídico interno, da criação de um novo 
serviço de controlo interno e ex post, da adoção de medidas corretivas para evitar 
atrasos nos pagamentos e da introdução de uma «política relativa aos lugares sensíveis»;

4. Observa que, apesar de um nível considerável de contratações em 2019, a situação do 
EASO em termos de recursos humanos ainda não está totalmente resolvida; 

5. Lamenta que o EASO continue a depender de trabalhadores temporários para 
compensar a falta de peritos nacionais destacados; insta os Estados-Membros a 
respeitarem as suas obrigações a este respeito; regista o processo pendente junto do 
TJUE quanto à utilização de trabalhadores temporários, que aborda várias questões 
relativas à aplicação da Diretiva 2008/104/CE relativa ao trabalho temporário1. 

1 Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008.


