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Quitação 2014: Orçamento Geral da UE – Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados  

1. Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de abril de 2016, sobre a quitação pela 

execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2014, Secção IX - 

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (2015/2162(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20141, 

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 

2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)2, 

– Tendo em conta o relatório anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento 

relativo ao exercício de 2014, acompanhado das respostas das instituições3, 

– Tendo em conta a declaração4 relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e 

regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o 

exercício de 2014, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 314.º, n.º 10, e os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/20025, 

nomeadamente os seus artigos 55.º, 99.º, 164.º, 165.º e 166.º, 

– Tendo em conta o artigo 94.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 (A8-0109/2016), 
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1. Dá quitação à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados pela execução do 

orçamento para o exercício de 2014; 

2. Regista as suas observações na resolução que se segue; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta 

constitui parte integrante, ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, ao Tribunal de Contas, ao Provedor de Justiça Europeu, à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados e ao Serviço Europeu para a Ação Externa, bem 

como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L). 



 

 

 

2. Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de abril de 2016, que contém as observações 

que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela execução do orçamento 

geral da União Europeia para o exercício de 2014, Secção IX - Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados (2015/2162(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua decisão sobre a quitação pela execução do orçamento geral da 

União Europeia para o exercício de 2014, Secção IX - Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados, 

– Tendo em conta o artigo 94.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 (A8-0109/2016), 

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas («o Tribunal» de que, na sua 

globalidade, os pagamentos relativos a despesas administrativas e outras despesas da 

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados («a Autoridade») referentes ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2014 não contêm qualquer erro material e de que os 

sistemas de supervisão e controlo das despesas administrativas e outras despesas foram 

eficientes; 

2. Regista que, no seu relatório anual sobre a execução do orçamento da Autoridade no 

exercício de 2014 («o relatório do Tribunal»), o Tribunal observou que não tinham sido 

assinaladas insuficiências significativas em relação aos temas auditados referentes aos 

recursos humanos e à adjudicação de contratos no que à Autoridade diz respeito; 

3. Observa que, em 2014, a Autoridade dispunha de um orçamento total de 8 012 953 

EUR (7 661 409 EUR em 2013) e que a taxa de execução dessas dotações foi de 92% 

(84,7% em 2013); congratula-se com a melhoria dos resultados; 

4. Lamenta que o relatório do Tribunal tenha sido declarado confidencial no relatório 

anual de atividades da Autoridade para 2014; 

5. Salienta que o orçamento da Autoridade é meramente administrativo, sendo uma larga 

parcela afetada a despesas relativas às pessoas que trabalham na instituição e o restante 

a edifícios, mobiliário, equipamentos e custos de funcionamento diversos;  

6. Constata que todas as recomendações pendentes do Serviço de Auditoria Interna foram 

encerradas em 2014, incluindo a relativa à segurança dos dados constantes das 

reclamações; 

7. Observa que, na sequência das recomendações da auditoria interna e de acordo com o 

plano estratégico de auditoria interna da Autoridade, foi adotado pela primeira vez, para 

o ano de 2014, um plano de adjudicação de contratos; incentiva a Autoridade a melhorar 

a sua autonomia financeira; 

8. Lamenta que a Autoridade não tenha disponibilizado informações completas sobre a sua 



 

 

política em matéria de conflitos de interesses; exorta a Autoridade a aplicar as normas 

previstas no artigo 16.º do Estatuto dos Funcionários e a adotar disposições claras e 

vinculativas em matéria de «portas giratórias», em conformidade com as diretrizes 

publicadas pela Comissão, e a disponibilizar essa informação ao Parlamento no seu 

relatório anual de atividades para 2015; 

9. Observa que em 2015 a Autoridade adotou uma decisão sobre as regras internas 

relativas a denúncias; insta a Autoridade a incluir essa informação no seu relatório anual 

de atividades para 2015 e a certificar-se da sua plena conformidade com o artigo 22.º-C 

do Estatuto dos Funcionários, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014; 

10. Faz notar que há muito pouca informação sobre os procedimentos e os critérios de 

seleção dos contratantes; observa que, na página da Autoridade na Internet, em 2014 só 

foi publicada uma decisão de adjudicação de um contrato; insta a Autoridade a incluir 

uma lista de todos os contratos adjudicados de que é parte, mesmo que tenham sido 

lançados por outras instituições, bem como os respetivos procedimentos e critérios de 

seleção no seu sítio Web e no seu relatório anual de atividades para 2015; 

11.  Toma nota do acordo alcançado no final de 2015 pelo Parlamento e pelo Conselho 

sobre o novo quadro jurídico em matéria de proteção de dados, proposto pela Comissão 

em 25 de janeiro de 2012; 

12.  Reitera o seu pedido de informação sobre o uso de equipamentos de videoconferência 

em 2014; regozija-se com as informações sobre a utilização de novos dispositivos, 

como o Voxbox do Parlamento; 

13. Apoia a criação de indicadores essenciais de desempenho que permitam avaliar a 

eficiência da utilização dos recursos; exorta a Autoridade a continuar a incluir o painel 

de avaliação no seu relatório anual de atividades; 

14. Reitera o seu apelo de 2015 no sentido de que a política imobiliária da Autoridade seja 

incluída no seu relatório anual de atividades, em particular devido à importância de 

racionalizar devidamente os custos dessa política e evitar que estes sejam excessivos; 

exorta, por conseguinte, a Autoridade a prestar informações à autoridade de quitação 

sobre a sua política imobiliária no seu relatório anual de atividades para 2015; 

15. Reitera o seu pedido de 2015 no sentido da disponibilização de um quadro exaustivo de 

todos os recursos humanos de que a Autoridade dispõe, discriminados por grau, sexo e 

nacionalidade; regista que esse quadro deve ser automaticamente incluído no relatório 

anual de atividades da Autoridade; exorta, por conseguinte, a Autoridade a fornecer ao 

Parlamento um quadro exaustivo da totalidade dos recursos humanos, tal como indicado 

no presente número no seu relatório anual de atividades para 2015; 

16. Nota que as dotações destinadas a missões, viagens e outras despesas acessórias de 

membros e funcionários foram mantidas inalteradas em 2014; insta a Autoridade, 

sempre que possível, a reduzir estas despesas, sem pôr em causa o seu papel; 

17. Insta a Autoridade a prestar informações pormenorizadas no seu relatório anual de 

atividades sobre as missões realizadas por membros e funcionários, incluindo o custo de 

cada missão, até ao final do mês de maio de 2016; 

18. Regista os cortes nas rubricas orçamentais da tradução, das publicações e das atividades 

da Autoridade. 


