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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta a sua satisfação pelo sucesso do primeiro ano completo de funcionamento do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD), que também se 
caracterizou por uma implementação efectiva do orçamento de 2007, tanto em dotações 
para autorizações, como para pagamentos;

2. Considera que o CEPCD é uma instituição importante para o reforço e o desenvolvimento 
da supervisão europeia de doenças e para a avaliação e divulgação dos riscos presentes e 
futuros para a saúde humana derivados de doenças transmissíveis;

3. Nota com satisfação que o Centro foi capaz de desenvolver um número considerável de 
produtos e serviços em 2007, sobre a epidemiologia, a vigilância, a prevenção e o controlo 
das doenças transmissíveis, bem como de publicar diversos relatórios científicos;

4. Constata os progressos realizados para executar o plano de recrutamento, mas salienta que 
devem ser enviados mais esforços no sentido de alcançar a totalidade da quota de 
funcionários;

5. Recorda o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças relativas ao exercício de 2007
acompanhado das respostas do Centro, e solicita a este último que tome as medidas 
necessárias para ultrapassar as insuficiências constatadas;

6. Considera, com base nos dados disponíveis, que pode ser concedida quitação ao Director 
do CEPCD pela execução do orçamento do referido Centro para o exercício de 2007.


