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Quitação 2007: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

1. Decisão do Parlamento Europeu, de 23 de Abril de 2009, sobre a quitação pela execução 

do orçamento do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o 

exercício de 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Atendendo às contas finais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

relativas ao exercício de 20071, 

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2007 acompanhado das 

respostas do Observatório2, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de 10 de Fevereiro de 2009 (5588/2009 – 

C6-0060/2009), 

– Tendo em conta o Tratado CE e, nomeadamente, o seu artigo 276.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 

de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias3, nomeadamente o seu artigo 185.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 1920/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência4 e, nomeadamente, o seu artigo 15.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 

Novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 

referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho5, 

nomeadamente o seu artigo 94.º, 

– Tendo em conta o artigo 71.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0175/2009), 

1. Dá quitação ao Director do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência pela 

execução do orçamento do Observatório para o exercício de 2007; 

2. Regista as suas observações na resolução subsequente; 
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela constitui 

parte integrante ao Director do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, ao 

Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respectiva 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L). 



2. Decisão do Parlamento Europeu, de 23 de Abril de 2009, sobre o encerramento das 

contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao 

exercício de 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Atendendo às contas finais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

relativas ao exercício de 20071, 

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2007, acompanhado 

das respostas do Observatório2, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de 10 de Fevereiro de 2009 (5588/2009 – 

C6-0060/2009), 

– Tendo em conta o Tratado CE, nomeadamente, o seu artigo 276.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 

de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias3, nomeadamente o seu artigo 185.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 1920/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência4 e, nomeadamente, o seu artigo 15.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 

Novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 

referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho5, 

nomeadamente o seu artigo 94.º, 

– Tendo em conta o artigo 71.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0175/2009), 

1. Verifica que as contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

são as que figuram em anexo aos relatórios do Tribunal de Contas; 

2. Aprova o encerramento das contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência relativas ao exercício de 2007; 
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Director do Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 

Contas, bem como de prover à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia 

(série L). 



3. Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de Abril de 2009, que contém as observações 

que constituem parte integrante da decisão relativa à quitação pela execução do 

orçamento do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 

2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Atendendo às contas finais do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

relativas ao exercício de 20071, 

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2007, acompanhado 

das respostas do Observatório2, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de 10 de Fevereiro de 2009 (5588/2009 – 

C6-0060/2009), 

– Tendo em conta o Tratado CE, nomeadamente, o seu artigo 276.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 

de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias3, nomeadamente o seu artigo 185.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 1920/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 12 de Dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência4, nomeadamente o seu artigo 15.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 

Novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 

referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho5, 

nomeadamente o seu artigo 94.º, 

– Tendo em conta o artigo 71.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0175/2009), 

A. Considerando que o Tribunal de Contas declarou que obteve garantias suficientes de que as 

contas anuais referentes ao exercício de 2007 são fiáveis, e que as operações subjacentes são 

legais e regulares, 

B. Considerando que em 22 de Abril de 2008 o Parlamento Europeu deu quitação ao Director 

pela execução do orçamento do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
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para o exercício de 2006 1 e que, na resolução que acompanha a decisão de quitação, o 

Parlamento tomou nota, nomeadamente a partir dos programas de trabalho do Observatório 

para 2007 e para o período de 2007-2009, dos seguintes objectivos estratégicos: 

–  desenvolver um controlo ex post das transacções financeiras, 

 

–  desenvolver capacidades internas de avaliação dos riscos e auditorias internas, 

 

–  desenvolver ferramentas e procedimentos para a gestão integrada dos recursos e 

promover sinergias externas, em particular com a Agência Europeia da Segurança 

Marítima (EMSA), também sedeada em Lisboa, 

 

–  aplicar uma política de recursos humanos mais estruturada e eficaz, 

 

–  concluir com sucesso a mudança para a sua nova sede em Lisboa, 

 

1. Nota a constatação do Tribunal de Contas de que a rubrica orçamental para operações 

informáticas aumentou mais de 80% no orçamento final aprovado em Outubro de 2007 

relativamente ao orçamento inicial para 2007, aprovado em Dezembro de 2006; 

2. Nota a explicação do Observatório de que as necessidades adicionais de equipamento 

informático só se tornaram conhecidas no terceiro trimestre de 2007, quando foi fixado o 

calendário para a mudança do Observatório para as novas instalações e foram estabelecidas 

as necessidades técnicas; 

3. Nota a constatação do Tribunal de Contas de que existe um desacordo entre o Observatório 

e a Noruega relativamente ao cálculo da contribuição financeira deste país para a 

participação nos trabalhos do Observatório, cuja razão é uma diferença entre a fórmula 

constante do acordo assinado original, aplicada pelo Observatório, e a fómula constante do 

acordo publicado no Jornal Oficial, aplicada pela Noruega; nota a observação do Tribunal 

de Contas de que, devido às diferentes fórmulas utilizadas, o cálculo da contribuição 

financeira feito pelo Observatório é aproximadamente 80 mil EUR mais elevado do que o 

cálculo realizado pela Noruega; 

4. Considera satisfatórias as informações fornecidas pelo Observatório ao relator de que foi 

posteriormente alcançado um acordo, segundo o qual a Noruega efectuou um pagamento 

excepcional de 34 230 EUR e aceitou renunciar a um excedente da sua contribuição para o 

Observatório, que correspondia ao remanescente da diferença atrás referida resultante do 

exercício de 2007; além disso, o método de cálculo do Observatório será aplicado em 2008 

e o método de cálculo da Noruega será aplicado de 2009 em diante; 

5. Nota que o Director do Observatório assumiu o cargo de coordenador da rede de agências 

em 1 de Março de 2008 e até 28 de Fevereiro de 2009; 

Seguimento dado às decisões de quitação de exercícios anteriores 

6. Nota, com base no relatório anual de actividades de 2007 do Observatório, que este 

estabeleceu procedimentos e ferramentas para efectuar controlos de supervisão e ex post 
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regulares e desenvolveu a gestão dos recursos humanos, em particular através da criação de 

um portal de recursos humanos na sua Intranet, que inclui informação sobre as regras e os 

processos aplicáveis; 

7. Saúda o facto de o Observatório cooperar estreitamente com a EMSA, também sedeada em 

Lisboa, a fim de partilharem edifícios e de utilizarem conjuntamente infra-estruturas e 

serviços; nota que a mudança para as instalações está prevista para o primeiro trimestre de 

2009; 

° 

°       ° 

8. Para outras observações de natureza horizontal que acompanham a decisão de quitação, 

remete para a sua resolução de 23 de Abril de 2009 sobre a gestão e o controlo financeiros 

das agências da UE1. 
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