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Projeto de alteração 890 
=== EPP//7907 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 03 01 01 — Ações Marie Skłodowska-Curie — Gerar, desenvolver e transferir novas 

competências, conhecimentos e inovações 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 03 01 01 885 710 765 773 448 568 916 586 364 773 503 000 916 586 364 773 503 000 57 500 000 28 750 000 974 086 364 802 253 000 

Reserva           

Total 885 710 765 773 448 568 916 586 364 773 503 000 916 586 364 773 503 000 57 500 000 28 750 000 974 086 364 802 253 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações para as ações Marie Skłodowska-Curie devem ser reforçadas a fim de aumentar a taxa de 

sucesso. Estas ações oferecem um forte valor acrescentado europeu, mas é necessário fazer face à taxa 

excessiva de candidaturas de 444 %. Deve ser dada especial atenção às redes de formação inovadoras, que 

têm atualmente uma taxa de sucesso de apenas 8 % e uma taxa excessiva de candidaturas de 988 %. Muitos 

projetos promissores tiveram de ser rejeitados devido à falta de meios de financiamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 124 
=== ITRE/5148 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 03 05 — Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) — Integração do triângulo do 

conhecimento constituído pelo ensino superior, a investigação e a inovação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 03 05 396 194 129 366 717 896 456 149 331 396 015 932 421 149 331 396 015 932 35 000 000  456 149 331 396 015 932 

Reserva           

Total 396 194 129 366 717 896 456 149 331 396 015 932 421 149 331 396 015 932 35 000 000  456 149 331 396 015 932 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1308 
=== S&D//7610 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 03 05 — Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) — Integração do triângulo do 

conhecimento constituído pelo ensino superior, a investigação e a inovação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 03 05 396 194 129 366 717 896 456 149 331 396 015 932 421 149 331 396 015 932 30 000 000 28 209 656 451 149 331 424 225 588 

Reserva           

Total 396 194 129 366 717 896 456 149 331 396 015 932 421 149 331 396 015 932 30 000 000 28 209 656 451 149 331 424 225 588 

JUSTIFICAÇÃO: 

Anulação de reafetações do FEIE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 32 
=== CULT/5821 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 01 — Reforçar a capacidade financeira das PME e das organizações de pequenas e de muito 

pequenas dimensões nos setores culturais e criativos da Europa e promover o desenvolvimento das políticas 

e novos modelos comerciais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 01 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 6 362 700 1 530 000 42 489 700 16 830 000 

Reserva           

Total 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 6 362 700 1 530 000 42 489 700 16 830 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Europa Criativa sofre de subfinanciamento crónico, pelo que as candidaturas têm taxas de 

sucesso muito baixas. A vertente intersetorial demonstrou conferir um grande valor acrescentado às PME, às 

microempresas e às organizações de pequenas e muito pequenas dimensões. O aumento de 10 % é 

necessário para permitir que as PME, as microempresas e as organizações de muito pequenas dimensões 

prossigam as atividades que demonstraram proporcionar um grande valor acrescentado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 937 
=== EFDD/7255 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 01 — Reforçar a capacidade financeira das PME e das organizações de pequenas e de muito 

pequenas dimensões nos setores culturais e criativos da Europa e promover o desenvolvimento das políticas 

e novos modelos comerciais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 01 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 2 500 000  38 627 000 15 300 000 

Reserva           

Total 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 2 500 000  38 627 000 15 300 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

É importante restabelecer o projeto de orçamento a fim de dar pleno apoio às PME. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1309 
=== S&D//7618 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 01 — Reforçar a capacidade financeira das PME e das organizações de pequenas e de muito 

pequenas dimensões nos setores culturais e criativos da Europa e promover o desenvolvimento das políticas 

e novos modelos comerciais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 01 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 6 362 700 1 530 000 42 489 700 16 830 000 

Reserva           

Total 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 6 362 700 1 530 000 42 489 700 16 830 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Europa Criativa sofre de subfinanciamento crónico, pelo que as candidaturas têm taxas de 

sucesso muito baixas. A vertente intersetorial demonstrou conferir um grande valor acrescentado às PME, às 

microempresas e às organizações de pequenas e muito pequenas dimensões. O aumento de 10% é necessário 

para permitir que as PME, as microempresas e as organizações de muito pequenas dimensões prossigam as 

atividades que demonstraram proporcionar um grande valor acrescentado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 854 
=== VERT/8306 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 01 — Reforçar a capacidade financeira das PME e das organizações de pequenas e de muito 

pequenas dimensões nos setores culturais e criativos da Europa e promover o desenvolvimento das políticas 

e novos modelos comerciais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 01 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 3 873 000 1 000 000 40 000 000 16 300 000 

Reserva           

Total 35 528 000 12 877 727 38 627 000 15 300 000 36 127 000 15 300 000 3 873 000 1 000 000 40 000 000 16 300 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 02 — Subprograma Cultura — Apoiar ações transfronteiriças e promover a circulação e a 

mobilidade transnacionais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 02 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 3 000 000 1 000 000 73 776 000 60 000 000 

Reserva           

Total 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 3 000 000 1 000 000 73 776 000 60 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa «Europa Criativa» é um dos programas com maior valor acrescentado da UE. Esta alteração 

visa reforçar esta rubrica orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 687 
=== ALDE/7829 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 02 — Subprograma Cultura — Apoiar ações transfronteiriças e promover a circulação e a 

mobilidade transnacionais 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 02 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 2 000 000 2 000 000 72 776 000 61 000 000 

Reserva           

Total 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 2 000 000 2 000 000 72 776 000 61 000 000 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– regime de apoio à mobilidade de artistas e profissionais dos setores culturais e criativos. 

Acrescentar o texto seguinte: 

apoio à criação de um título europeu de acesso aos museus através da cobertura dos custos de lançamento 

de uma tal iniciativa. Tal poderá incluir um estudo de viabilidade, a criação da infraestrutura necessária 

e a promoção do cartão. Os museus de toda a Europa devem ser consultados ao longo de todo o processo 

e ter a possibilidade de aderir à iniciativa numa base voluntária. O sistema deve subsequentemente 

tornar-se autossustentável com a partilha de lucros com base numa chave de repartição, tendo em conta o 

número de visitas e o preço de entrada. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não existe a nível europeu nenhum cartão que dê acesso à quase totalidade dos museus, como acontece nos 

Países Baixos. No entanto, com um cartão deste tipo, os europeus teriam uma grande oportunidade para 

beneficiarem da diversidade cultural que a Europa tem para oferecer e do acesso a milhares de museus por 

um preço fixo. Deste modo, os museus seriam mais facilmente acessíveis e o intercâmbio da cultura e do 

conhecimento europeus seria estimulado. O montante único a pagar para a validação do título de acesso teria 

vantagens tanto para os consumidores como para os museus. Nos Países Baixos, o título de acesso a museus 

gera receitas anuais no montante de 30 milhões de euros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 33 
=== CULT/5822 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 15 04 02 — Subprograma Cultura — Apoiar ações transfronteiriças e promover a circulação e a 

mobilidade transnacionais 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 02 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 10 627 600 8 300 000 81 403 600 67 300 000 

Reserva           

Total 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 10 627 600 8 300 000 81 403 600 67 300 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As receitas provenientes das contribuições da Confederação .......... 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento 

Financeiro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação deverá igualmente ser utilizada para implementar iniciativas no âmbito do programa 

Europa Criativa para reforçar a ação experimental (atualmente em fase de ensaio) para a mobilidade 

individual dos artistas e profissionais da cultura. O regime de mobilidade deverá contemplar três linhas 

de ação: 

1. Quadro normativo: eliminar os obstáculos à mobilidade em matéria de segurança social, fiscalidade 

transfronteiriça e vistos Schengen. 

2. Dotação financeira: financiar programas de residência e de intercâmbio da UE para artistas e 

profissionais da cultura através de uma rede de organizações, tais como academias e institutos culturais. 

3. Comunicação: facilitar a divulgação de informações sobre os procedimentos administrativos e as 

possibilidades de financiamento para a mobilidade através de pontos focais nos Estados-Membros (a nível 

dos Centros de Informação Europa Criativa e dos organismos nacionais para os artistas). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Europa Criativa, em especial o subprograma Cultura, sofre de subfinanciamento crónico, tendo 

os projetos taxas de sucesso muito baixas. Esta alteração prevê um aumento de 10 % na rubrica orçamental a 

fim de remediar a situação, disponibilizando fundos (3 milhões de euros em dotações de autorização e 2,4 

milhões de euros em dotações de pagamento) para a expansão da ação experimental relativa à mobilidade 

individual dos artistas e profissionais da cultura, que tem sido bem sucedida, mas limitada, tendo em vista a 

próxima geração do programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1310 
=== S&D//7619 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 02 — Subprograma Cultura — Apoiar ações transfronteiriças e promover a circulação e a 

mobilidade transnacionais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 02 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 10 627 600 8 300 000 81 403 600 67 300 000 

Reserva           

Total 71 106 000 52 000 000 71 276 000 59 000 000 70 776 000 59 000 000 10 627 600 8 300 000 81 403 600 67 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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O programa Europa Criativa, em especial o subprograma Cultura, sofre de subfinanciamento crónico, tendo 

os projetos taxas de sucesso muito baixas. Esta alteração prevê um aumento de 10% na rubrica orçamental 

para remediar a situação, disponibilizando fundos (3 milhões de euros em dotações de autorização e 2,4 

milhões de euros em dotações de pagamento) para a expansão da ação experimental relativa à mobilidade 

individual dos artistas e profissionais da cultura, que tem sido bem sucedida mas limitada, tendo em vista a 

próxima geração do programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 880 
=== ECR//8422 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 04 — Casa da História Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 04 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Grupo ECR sempre manifestou o seu ceticismo quanto ao valor acrescentado da Casa da História 

Europeia, não só devido aos atrasos e ao aumento vertiginoso dos custos do projeto, mas também devido ao 

espírito subjacente ao próprio projeto. Antes de libertar mais fundos, cumpre, no mínimo, especificar os 

impactos esperados da Casa da História Europeia e dar garantias de que este projeto não constituirá uma 

duplicação relativamente a estruturas já existentes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 951 
=== EFDD/7270 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 04 — Casa da História Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 04 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Casa da História Europeia deve financiar-se a si própria. Convém evitar qualquer contribuição do 

orçamento da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 735 
=== ENF//8119 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 15 04 04 — Casa da História Europeia 

Modificar os valores, as observações, as bases jurídicas e os atos de referência como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 04 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Anterior artigo 16 03 04 

Tal como especificado no acordo a nível de serviço entre o Parlamento Europeu e a Comissão, esta dotação 

destina-se a cobrir a contribuição financeira da Comissão para a Casa da História Europeia para os custos 

operacionais incorridos pelo Parlamento Europeu com a organização de exposições, eventos e seminários 

destinados a aumentar os conhecimentos, despertar a curiosidade e criar oportunidades para refletir sobre a 

história europeia através de um centro de exibição e documentação moderno. 

Para a Casa da História Europeia, a comunicação é uma prioridade para tornar a instituição conhecida pelos 

cidadãos. Além disso, o papel da Casa da História Europeia em termos de diplomacia cultural deve ser 

reforçado junto dos cidadãos interessados de países terceiros. Por outro lado, a União deve alicerçar-se nos 

intercâmbios históricos, culturais e linguísticos entre as suas diversas comunidades. Esta dotação permitirá a 

esta nova instituição incorporar essa diversidade e promover o património da União. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Tarefa resultante das prerrogativas institucionais da Comissão, como previsto no artigo 54.o, n.o 2, do 

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 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

Atos de referência: 

Suprimir o texto seguinte: 

Artigo 167.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 34 
=== CULT/5803 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 04 77 17 — Ação preparatória — Casas da Cultura da Europa 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 17 750 000 375 000 p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Reserva           
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 750 000 375 000 p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados .......... exercícios anteriores, no âmbito da ação 

preparatória. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Continuação da primeira fase que decorreu em 2018. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O conceito de Casas da Cultura da Europa como instrumento para uma cooperação reforçada da UE no 

domínio das relações culturais externas é debatido ativamente como um dos elementos das relações culturais 

internacionais da UE. No entanto, o papel, a função e os objetivos específicos destas instituições continuam 

a ser pouco claros e o seu potencial para reforçar a visibilidade da UE no país parceiro e para conseguir 

economias de escala entre os Estados-Membros da UE permanece por explorar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1399 
=== EFDD/8836 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 04 77 17 — Ação preparatória — Casas da Cultura da Europa 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 17 750 000 375 000 p.m. 187 500 p.m. 187 500  -187 500 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 750 000 375 000 p.m. 187 500 p.m. 187 500  -187 500 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de exercícios 

anteriores, no âmbito da ação preparatória. 

O conceito de «Casas da Cultura da Europa» é mencionado na Comunicação Conjunta do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, intitulada «Para uma estratégia da UE no domínio das 

relações culturais internacionais» [JOIN(2016) 29 final] como um dos instrumentos para uma cooperação 

reforçada da União no domínio das relações culturais externas. São descritas como instituições «que 

permitiriam aos institutos culturais e a outras partes interessadas reunir-se e prestar serviços à população 

local, participar em projetos comuns e propor bolsas de estudo e intercâmbios culturais e educativos». Tal 

está igualmente em consonância com uma das recomendações do estudo sobre «Institutos culturais europeus 

no estrangeiro», realizado para a Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu em 2016. 

Esta ação preparatória testará a experiência inicial com as Casas da Cultura Europeia num número restrito de 

regiões/países prioritários e examinar o seu potencial num certo número de países parceiros em diferentes 

formatos, incluindo estruturas permanentes, formatos de curta duração, pavilhões em festivais ou 

ferramentas puramente digitais. Pode ser desenvolvida ao longo de dois anos, de modo a dispor do tempo 

necessário para o lançamento dos diferentes projetos, para a sua conclusão e verificação dos resultados, com 

vista à formulação de mais recomendações. 
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Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.o, n.o 2, do 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 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se de pura propaganda para a União Europeia e de mais um edifício inútil que se revelará dispendioso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 35 
=== CULT/5804 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 15 04 77 18 — Ação preparatória — A Música Move a Europa: Estimular a diversidade e os 

talentos musicais europeus 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 18 1 500 000 750 000 p.m. 1 100 000 p.m. 1 100 000 3 000 000 1 900 000 3 000 000 3 000 000 

Reserva           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 1 100 000 p.m. 1 100 000 3 000 000 1 900 000 3 000 000 3 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

d) Exportação da música europeia para fora da Europa. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

A ação preparatória deve serserá executada principalmente através decom base em convites à apresentação 

de propostas e de concursos públicos, tendo igualmente como base e complementando as atividades 

desenvolvidas com vista à execução da AP no primeiro ano (2018).(a, b, c) e numa plataforma de 

diálogo/conferência (d). Será concebida de forma a assegurar que uma grande variedade de operadores, 

organizações e partes interessadas relevantes na música, em toda a cadeia de valor na Europa, possa 

beneficiar das atividades. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na sequência do debate a nível da UE com os representantes do ecossistema musical, esta AP dá resposta à 

necessidade identificada de um apoio mais orientado para o setor musical europeu, a fim de abordar questões 

de atualidade por meio de atividades selecionadas. Complementará e desenvolverá as opções de apoio à 

música existentes, mas demasiado limitadas, no âmbito do Programa Europa Criativa. Mais importante do 

que isso, trará valor acrescentado às prioridades políticas formuladas no domínio da cultura, tal como 

estipulado nos Tratados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 36 
=== CULT/5805 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Número 15 04 77 19 — Projeto-piloto — Financiamento, Aprendizagem, Inovação e Patentes para os 

Setores Cultural e Criativo 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 19 1 000 000 500 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 400 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 400 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

A diversidade cultural e a identificação de uma combinação .......... evolução de paradigmas produtivos da 

indústria 4.0. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Estas dotações destinam-se a prosseguir o projeto-piloto no seu segundo ano, bem comoEsta dotação 

destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de exercícios anteriores.anteriores no âmbito do projeto-

piloto. 

JUSTIFICAÇÃO: 

[PP existente] O património cultural e criativo da Europa não tem paralelo a nível mundial. O seu caráter 

interdisciplinar ultrapassa a distinção tradicional entre as CTEM e as Humanidades, favorecendo o 

paradigma CTEAM, que estabelece uma ponte entre o C e o T de Ciência e Tecnologia com o A de Arte 

(isto é, criatividade, design, moda, artesanato), representando o M não a Matemática, mas a Manufatura. A 

competitividade e o crescimento das ICC começam com uma combinação única de tecnologia, beleza, 

cultura, manufatura e artesanato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 37 
=== CULT/5799 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 20 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 20       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Prémio Pequenas Ilhas Europeias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto visa o desenvolvimento de um «Prémio Pequenas Ilhas Europeias», a atribuir todos os anos a 

uma ilha, a qual deverá ser escolhida pelo seu papel de relevo na promoção da integração e dos valores 

europeus. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto sublinha a especificidade de cada pequena ilha europeia, desde a sua própria identidade histórica e 

cultural à realização de uma integração europeia mais reforçada. O projeto-piloto promoverá o 

desenvolvimento e a interligação das pequenas ilhas europeias entre si e com o continente, tendo em vista o 

intercâmbio, ao longo do ano, de eventos, atividades, experiências educativas, festivais da juventude e outras 

ações semelhantes para todas as idades, sob a égide dos valores europeus de paz, tolerância, solidariedade e 

diálogo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 539 
=== GUE//7028 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 20 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 20       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto - Best cultura -Programa de apoio à diversidade cultural dos territórios ultramarinos  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

No plano cultural, as RUP e os PTU são uma fonte de riqueza inestimável para a União. Disso mesmo é 

testemunha, em especial, a inclusão na classificação do património mundial imaterial da UNESCO de 

duas práticas culturais ancestrais destas regiões: «Maloya», da Reunião e «Gwoka», da Guadalupe.  

A abordagem específica da União Europeia relativa às RUP e aos PTU deve justificar também a criação 

duma iniciativa destinada a preservar a identidade e a diversidade cultural destas regiões, que devem 

igualmente incluir os povos indígenas da Europa, como o povo Sami (Suécia) e o Amerindiano (Guiana). 

À semelhança do programa BEST dedicado à promoção e apoio da biodiversidade e dos serviços 

ecossistémicos, o projeto-piloto BEST Cultura visa criar um mecanismo específico para as RUP e os PTU, 

destinado a salvaguardar e promover a cultura local e indígena, transmitir os conhecimentos locais, as 

artes e práticas populares que federam as populações dos territórios ultramarinos. O programa irá criar 

um mecanismo de financiamento destinado à preservação, ao apoio e à promoção da riqueza cultural 

indígena das RUP e dos PTU, bem como à promoção e ao intercâmbio cultural destes territórios e povos 

entre si e em toda a União Europeia. 

O projeto-piloto visará todas as tradições e expressões vivas herdadas dos antepassados e transmitidas aos 

descendentes, nomeadamente tradições orais, artes do espetáculo, práticas sociais, rituais e eventos 

festivos, conhecimentos e práticas respeitantes à natureza e ao universo ou os conhecimentos e 

competências necessários ao artesanato tradicional. 

Através da valorização da identidade e da história dos territórios ultramarinos – que estão também 
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associadas às da Europa continental – este programa contribuirá para promover a projeção dos 

territórios ultramarinos europeus. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto-piloto visa salvaguardar e promover a cultura local e indígena, transmitir os conhecimentos locais, 

as artes e práticas populares que federam as populações dos territórios ultramarinos e criar um mecanismo de 

financiamento para a preservação, o apoio e a promoção da riqueza cultural local das RUP e dos PTU, bem 

como a promoção e o intercâmbio cultural destes territórios e povos entre si e em toda a União Europeia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1311 
=== S&D//7698 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 20 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 20       1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Financiamento, Aprendizagem, Inovação e Patentes para os Setores Cultural e Criativo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Antes do parágrafo: 

A diversidade cultural e a identificação de uma combinação cultural adequada............. a evolução de 

paradigmas produtivos da indústria 4.0. 

Alterar do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a prosseguir o projeto-piloto no seu segundo ano, bem como a cobrir as 

autorizações por liquidar de exercícios anteriores ao abrigo do projeto-piloto. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

[PP existente] O património cultural e criativo da Europa não tem paralelo a nível mundial. O seu caráter 
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interdisciplinar ultrapassa a distinção tradicional entre as CTEM e as Humanidades, favorecendo o 

paradigma CTEAM, que estabelece uma ponte entre o C e o T de Ciência e Tecnologia com o A de Arte 

(isto é, criatividade, design, moda, artesanato), representando o M não a Matemática, mas a Manufatura. A 

competitividade e o crescimento das ICC começam com uma combinação única de tecnologia, beleza, 

cultura, manufatura e artesanato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 38 
=== CULT/5830 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 21 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 21       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Libertar o Potencial dos Artesãos Europeus 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Contexto e justificação da proposta: 

A Europa tem uma tradição secular no domínio do artesanato, um acervo de conhecimentos que 

contribuiu para a criação do património cultural único de que os nossos países tanto se orgulham. O 

património cultural é o que distingue a Europa do resto do mundo e constitui uma importante fonte de 

emprego, receitas e prestígio. Além disso, este ano celebramos o Ano Europeu do Património Cultural a 

nível da UE. Deste compromisso decorre também a necessidade de ter em conta o trabalho e as 

recomendações formuladas durante o Ano Europeu e de os incluir na política pública mais vasta que rege 

o setor do património cultural. 

Um dos principais temas abordados no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 2018 é o restauro 

do património cultural e, neste contexto, a questão candente da escassez de artesãos altamente 

qualificados. Para ser bem feito, o restauro do património cultural deve demonstrar consideração e 

respeito pelo monumento ou sítio, precisa de empregar técnicas e materiais de construção tradicionais e 

de ser executado por artesãos experientes. Na realidade, a situação é crítica e há anos que as 

organizações culturais de toda a Europa chamam desesperadamente a atenção para esta questão. 

Debatemo-nos com uma escassez considerável de artesãos e artífices, o que pode levar, num período de 

tempo relativamente curto, a uma crise de grandes dimensões. Por outro lado, existem em toda a União 

jovens com talento e vontade que estariam dispostos a enveredar por esta via, mas as possibilidades de 

formação e emprego são limitadas e a cooperação internacional está mal organizada. 

Já foram dados alguns passos na direção certa, cabendo, neste contexto, fazer referência à Resolução do 

Parlamento Europeu de 2015 "Rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu" e ao 

Grupo de Trabalho da OMC sobre Competências para o Património, que deverá publicar as suas 

conclusões finais em 2018. No entanto, já estão disponíveis resultados preliminares: as conclusões 

intercalares do Grupo da OMC foram apresentadas na Conferência «Profissionalismo no setor do 

património construído», organizada pelo Centro Internacional para a Conservação Raymond Lemaire 

(Universidade Católica de Lovaina) em 5 de fevereiro de 2018. Será publicado na ata da conferência um 

documento com conclusões intercalares, que será disponibilizado mediante pedido. 
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As questões relacionadas com as artes e ofícios no setor do património foram também abordadas no 

relatório Brainstorming elaborado em outubro de 2017 por mais de 30 peritos ativos no setor do 

património, membros de associações culturais, ONG e outros organismos, no âmbito do processo «Voices 

of Culture» - Diálogo estruturado entre a Comissão Europeia e o setor cultural. Os especialistas 

salientaram que "Manter vivas as artes e ofícios traz um duplo benefício, pois elas são necessárias para a 

preservação tanto dos valores do património tangível em termos do significado dos objetos como dos 

valores ligados ao património intangível em termos das próprias profissões com as técnicas artesanais que 

lhes são inerentes. (Fonte: CE)" 

Não obstante, é necessária uma ação coordenada a nível da UE com base nos resultados do Ano Europeu 

do Património Cultural 2018 e tendo em vista incluir este domínio na próxima geração de programas e 

políticas após 2020. 

Possíveis temas de trabalho no âmbito do projeto-piloto: 

Existe uma verdadeira necessidade de melhorar este domínio através de um programa específico após 

2020 (ou, pelo menos, através de secções específicas no âmbito de um programa mais vasto), através de 

uma melhor coordenação entre as instituições de formação dos Estados-Membros, através de 

recomendações para as empresas do setor artístico, combinadas com apoio no domínio dos direitos de 

propriedade individuais e oportunidades de cooperação com outros domínios culturais, como o turismo e 

as indústrias criativas. 

O projeto contribuiria também para a realização de um levantamento dos centros de formação e dos 

artesãos experientes, agrupados por país e por especialidade, ajudando-os a estabelecer uma ligação e 

uma cooperação mais estreitas. 

As conclusões intercalares do grupo de trabalho da OMC serão tomadas como referência para o conteúdo 

da proposta e as eventuais conclusões e recomendações resultantes das várias atividades desenvolvidas no 

âmbito do AEPC 2018 contribuiriam também para o debate. 

O projeto contribuirá para implementar o legado do AEPC, que assumirá a forma de um Plano de Ação 

para o Património Cultural, a adotar em 2019, e que terá por base as iniciativas europeias do AEPC. 

Essas iniciativas salientarão as competências no domínio do património cultural como uma das 10 áreas 

prioritárias. 

Resultado esperado: 

No final do projeto-piloto, disporemos de uma imagem mais clara da situação do setor, incluindo as suas 

componentes, necessidades de formação e domínios de ação de valor acrescentado europeu. A nível das 

políticas, tal contribuirá para a elaboração de melhores recomendações e propostas. Para o domínio da 

cultura, tal significaria um passo em frente no sentido da organização do setor, de uma melhor 

coordenação e comunicação entre as organizações ativas no terreno e entre os diferentes artesãos que 

trabalham em todos os Estados-Membros. A longo prazo, tal poderia representar um marco no sentido do 

"renascimento" muito necessário do setor artesanal na Europa, mais rentável, ligado aos desafios e às 

tecnologias do século XXI, integrado nos outros domínios conexos, mas preservando a qualidade e as 

tradições. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Europa tem uma tradição secular em matéria de competências e conhecimentos relacionados com a cultura 

que contribuíram para a criação, ao longo do tempo, do património cultural único de que tanto nos 
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orgulhamos hoje e que apresentamos durante o Ano Europeu do Património Cultural. Atualmente, temos de 

preservar este património cultural com intervenções respeitadoras e utilizando os métodos tradicionais de 

construção e restauro. Para tal, precisamos de uma grande especialização, de artesãos e artífices altamente 

qualificados e uma formação coordenada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 39 
=== CULT/5831 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 22 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 22       950 000 475 000 950 000 475 000 

Reserva           

Total       950 000 475 000 950 000 475 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Circulação das Artes do Espetáculo da Europa (PACE) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Objetivos 

Este projeto-piloto destina-se a testar mecanismos adequados que permitam a criação de um sistema 

liderado pelo setor com vista à exportação e à promoção de obras de arte do espetáculo a nível 

internacional. Destina-se a apoiar especificamente a exportação de obras artísticas no domínio das artes 

do espetáculo, por exemplo, dança, teatro, circo, formas de arte em espaços fechados e abertos, formatos 

híbridos e experimentais, em que a circulação dos artistas e a produção artística são cruciais e estão 

fortemente interligadas. A ação tem por base e desenvolve novas iniciativas complementares centradas na 

mobilidade europeia das pessoas, por exemplo, artistas e profissionais da cultura (projeto-piloto apoiado 

pela Comissão Europeia), incidindo simultaneamente na divulgação e na exportação de obras de arte do 

espetáculo para além das fronteiras da UE. 

O projeto-piloto abrangerá objetivos e políticas mais abrangentes, fazendo o balanço do trabalho 

realizado no âmbito do Plano de Trabalho Europeu para a Cultura 2015-2018 (domínio prioritário D: 

promoção da diversidade cultural, da cultura nas relações externas da UE e da mobilidade), com base na 

Comunicação Conjunta da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu «Para uma estratégia da UE no 

domínio das relações culturais internacionais» (de junho de 2016) e na proposta da Comissão Europeia 

de uma nova agenda europeia para a cultura (de maio de 2018). 

Por conseguinte, o projeto-piloto «Exportação das Artes do Espetáculo da Europa» destina-se a apoiar: 

- A circulação de obras de arte europeias a nível internacional e a apresentação das obras de arte dos 

países terceiros na UE, com o objetivo de fomentar as relações culturais internacionais da UE, 

promovendo os valores europeus para além das fronteiras da UE e sensibilizando os cidadãos europeus 

para a diversidade das culturas, dos valores e das identidades a nível internacional. 

O projeto-piloto aborda alguns dos principais desafios em matéria de divulgação de obras de arte: 

− As estratégias de exportação dos Estados-Membros são desequilibradas, devido às disparidades 

económicas na UE. As desigualdades no acesso ao financiamento nos países da UE acentuam o 

desequilíbrio da circulação na União Europeia (por exemplo, Leste-Oeste, Sul-Este, Sul-Norte), bem 

como a falta de diversidade das obras europeias apresentadas fora da UE. 
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− As oportunidades limitadas de mostrar obras para além das fronteiras da UE, em particular no que se 

refere às formas de expressão mais independentes, são reforçadas pelas políticas culturais internacionais 

dos Estados-Membros. As políticas de exportação - quando existem - são frequentemente conduzidas a 

nível nacional e não celebram a expressão dos valores europeus nem incidem especificamente nos 

mesmos. 

− O acesso limitado a informação e a aconselhamento específico sobre o mercado de exportação do setor 

independente europeu acentua as suas dificuldades em aceder às possibilidades de financiamento 

existentes e a outros regimes de exportação de obras de arte nos países da UE e a nível internacional. 

− A falta de intercâmbio e de mecanismos recíprocos de apoio entre os Estados-Membros da UE e com 

países terceiros, tal como recomendado no artigo 16.º da Convenção da UNESCO de 2005 sobre a 

Diversidade Cultural, constitui um obstáculo ao diálogo intercultural transfronteiras na UE e ao 

intercâmbio da UE com o resto do mundo. 

Ao permitir a exportação internacional de obras de arte, o presente projeto-piloto apoia o 

desenvolvimento de relações diretas e indiretas com o setor independente, que se prolongarão para além 

da duração de um projeto pontual e da dimensão institucional da estratégia externa. Além disso, pretende 

promover intercâmbios recíprocos e duradouros, reforçar os valores e a identidade europeus nos países da 

UE e promover estes valores a nível internacional. Ao apoiar o intercâmbio internacional liderado pelo 

setor, este projeto-piloto lança as bases de uma colaboração transnacional mais sustentável e centrada 

nas pessoas com as organizações públicas e culturais de países terceiros e de uma mentalidade alternativa 

no que diz respeito à promoção dos valores europeus. 

Execução 

O projeto-piloto engloba as seguintes atividades: 

- Realização de um estudo comparativo, baseado num levantamento dos regimes nacionais de 

financiamento existentes para a exportação de obras de artes do espetáculo para o exterior da UE. Este 

exercício de levantamento permitirá potencialmente detetar mais desequilíbrios, lacunas e desafios que o 

setor europeu enfrenta em matéria de circulação a nível internacional. 

− Definição e ensaio de um mecanismo de financiamento orientado para a procura com vista a apoiar a 

exportação internacional de obras de arte do espetáculo europeias. Com base nos resultados do estudo, o 

mecanismo será aplicado pelo setor independente das artes do espetáculo e para este, através de um 

consórcio que conceberá um sistema de avaliação interpares e de convites regulares à apresentação de 

propostas. Os festivais, as salas de espetáculo e outros intervenientes dentro e fora da UE poderão utilizar 

este financiamento para descobrir obras europeias e convidar companhias ou agrupamentos artísticos da 

UE ou do estrangeiro. Nos vários convites à apresentação de propostas, o mecanismo de financiamento 

proporcionará a oportunidade de testar diferentes âmbitos geográficos e critérios de elegibilidade, com 

base na procura do setor (festivais, salas de espetáculo, organizações culturais, etc.). 

- Avaliação do mecanismo de financiamento das exportações de obras de arte e formulação de 

recomendações tendo em vista a sua aplicação. A avaliação incidirá na capacidade do sistema para atuar 

como uma forma de alavancagem para as fontes de financiamento nacionais ou regionais, a fim de 

continuar a apoiar a exportação de obras de arte europeias a nível internacional. Terá também em conta 

as especificidades de um setor extremamente diversificado, composto por operadores pequenos e 

independentes, e formulará recomendações com vista a evitar encargos administrativos e a melhorar a 

relação custo/eficácia da aplicação a longo prazo de um mecanismo de financiamento desse tipo. 

- Apresentação do estudo, do mecanismo de financiamento e das recomendações relativas ao futuro 

regime de financiamento para a exportação de uma diversidade de obras de arte europeia a nível 

internacional, bem como às partes interessadas pertinentes da estratégia da UE para as relações culturais 

internacionais. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ação preparatória tem por base a agenda para a cultura num mundo globalizado, na sequência do 

estabelecimento do objetivo de promover a mobilidade dos artistas e dos profissionais da cultura e a 

circulação de todas as expressões artísticas para além das fronteiras nacionais - na UE e nos países terceiros. 

Além disso, está fortemente integrada na estratégia da UE em matéria de relações culturais externas e na 

nova agenda europeia para a cultura proposta pela Comissão Europeia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1312 
=== S&D//1719 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 22 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 22       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Reserva           

Total       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Designação: 

Ação preparatória — A Música Move a Europa: Estimular a diversidade e os talentos musicais europeus 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Após o parágrafo: 

(d) Exportação da música europeia para fora da Europa. 

Alterar do seguinte modo: 

A ação preparatória deve ser executada principalmente através de convites à apresentação de propostas e 

de concursos públicos, tendo igualmente como base e complementando as atividades desenvolvidas com 

vista à execução da AP no primeiro ano (2018). Será concebida de forma a assegurar que uma grande 

variedade de operadores, organizações e partes interessadas relevantes na música, em toda a cadeia de 

valor na Europa, possa beneficiar das atividades. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na sequência do debate a nível da UE com os representantes do ecossistema musical, esta AP dá resposta à 

necessidade identificada de um apoio mais orientado para o setor musical europeu, a fim de abordar questões 
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de atualidade por meio de atividades selecionadas. Complementará e desenvolverá as opções de apoio à 

música existentes, mas demasiado limitadas, no âmbito do Programa Europa Criativa. Mais importante do 

que isso, trará valor acrescentado às prioridades políticas formuladas no domínio da cultura, tal como 

estipulado nos Tratados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1313 
=== S&D//7723 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 22 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 22       700 000 700 000 700 000 700 000 

Reserva           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Projeto de Recuperação Digital de Bens Culturais Judaicos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A investigação da proveniência reveste-se de uma importância significativa no contexto tanto da proteção 

do património cultural como da luta contra o tráfico ilegal de obras de arte e outros bens culturais 

saqueados em conflitos armados e guerras. É o processo que consiste em documentar a cronologia da 

propriedade, localização e cadeia de custódia de um objeto desde a sua criação até ao presente. Os dados 

devem ser reforçados, a fim de facilitar, por meio da investigação da proveniência, o intercâmbio de 

competências, conhecimentos e resultados de investigação. 

Os meios de digitalização constituem instrumentos importantes para atingir estes objetivos. Como tal, as 

bases de dados que recolhem e fornecem uma panorâmica dos dados existentes podem apoiar e facilitar a 

investigação (transfronteiras). No entanto, até à data, não existe uma base de dados exaustiva que reúna 

os resultados dos projetos já existentes e os torne acessíveis a nível dos objetivos. 

A Comissão para a Recuperação de Obras de Arte e a Conferência de Reivindicações Materiais Judaicas 

Contra a Alemanha (Conferência das Reivindicações) estão a trabalhar para formar um consórcio de 

arquivos (os parceiros são, nomeadamente, o arquivo federal alemão, os arquivos nacionais franceses e 

os arquivos do Estado belga), organizações de história da arte e outras instituições pertinentes. O objetivo 

do Projeto de Recuperação Digital de Bens Culturais Judaicos (JDCRP) consiste em começar a criar uma 

base de dados exaustiva de objetos culturais judaicos pilhados pelos nazis e seus aliados e colaboradores, 

começando pela França, pela Bélgica e pelos Países Baixos. Esta rede de instituições governamentais e 

patrimoniais cooperará estreitamente no desenvolvimento do projeto, na divulgação das melhores práticas 

e na promoção da investigação. 

O JDCRP incluirá um portal Web constituído por uma base de dados que fornecerá - graças à utilização 

de várias fontes de arquivo - uma documentação completa e precisa dos objetos culturais pilhados 

durante a era nazi, desde a sua espoliação até ao presente. O objetivo final do projeto é agregar, cruzar 

referências e relacionar informações sobre o destino da arte saqueada. Nesse sentido, incluirá 

informações históricas e de história da arte obtidas da documentação pertinente e ligará e integrará as 

bases de dados já existentes das instituições participantes. A informação acumulada e apresentada pelo 

JDCRP será apoiada por versões digitais da documentação, criando assim um arquivo virtual 

transfronteiriço imenso. A base de dados será integrada em componentes visuais, narrativas e educativas 
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que ajudem a divulgar o conteúdo tanto a um público académico como a um público leigo. 

Uma vez que a pilhagem pelos nazis de obras de arte judaicas é um dos roubos culturais mais extensos e 

mais bem documentados da história europeia, o JDCRP está perfeitamente posicionado para estabelecer 

as melhores práticas em matéria de criação de bases de dados em larga escala, abrangentes, pan-

europeias e que compilem os objetos e peças pilhadas do património cultural europeu em geral. Um 

projeto-piloto de digitalização de coleções de arquivo específicas, que crie as estruturas fundamentais da 

base de dados e acumule, apresente e ligue as informações históricas pertinentes, contribuiria 

significativamente para o êxito da JDCRP, uma vez que a metodologia e o fluxo de trabalho do projeto 

poderiam ser testados a uma escala reduzida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Existe uma necessidade incontestável de compreender melhor o destino da arte saqueada: as circunstâncias e 

as ramificações culturais dos roubos pan-europeus. O JDCRP prestará assistência às vítimas, aos museus e 

ao mercado da arte e proporcionará as melhores práticas e materiais pedagógicos. Os seus esforços para criar 

uma base de dados que englobe as coleções de várias instituições europeias poderiam, em última análise, 

conduzir a uma visão global das obras de arte saqueadas na UE, facilitar a investigação e contribuir para a 

proteção do património cultural europeu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 40 
=== CULT/5801 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 15 04 77 23 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

15 04 77 23       700 000 350 000 700 000 350 000 

Reserva           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Projeto de Recuperação Digital de Bens Culturais Judaicos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A investigação da proveniência reveste-se de uma importância significativa no contexto tanto da proteção 

do património cultural como da luta contra o tráfico ilegal de obras de arte e outros bens culturais 

saqueados em conflitos armados e guerras. É o processo que consiste em documentar a cronologia da 

propriedade, localização e cadeia de custódia de um objeto desde a sua criação até ao presente. A fim de 

facilitar, por meio da investigação da proveniência, o intercâmbio de competências, conhecimentos e 

resultados de investigação, os dados devem ser reforçados. 

Os meios de digitalização constituem instrumentos importantes para atingir estes objetivos. Como tal, as 

bases de dados que recolhem e fornecem uma panorâmica dos dados existentes podem apoiar e 
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facilitar a investigação (transfronteiras). No entanto, até à data, não existe uma base de dados exaustiva 

que reúna os resultados dos projetos já existentes e os torne acessíveis a nível dos objetivos. 

A Comissão para a Recuperação de Obras de Arte e a Conferência de Reivindicações Materiais Judaicas 

Contra a Alemanha estão a trabalhar no sentido de formar um consórcio de arquivos (os parceiros são, 

nomeadamente, o arquivo federal alemão, os arquivos nacionais franceses e os arquivos do Estado belga), 

organizações de história da arte e outras instituições pertinentes. O objetivo do Projeto de Recuperação 

Digital de Bens Culturais Judaicos (JDRPP) consiste em começar a criar uma base de dados exaustiva de 

objetos culturais judaicos pilhados pelos nazis e seus aliados e colaboradores, começando pela França, 

pela Bélgica e pelos Países Baixos. Esta rede de instituições governamentais e patrimoniais cooperará 

estreitamente no desenvolvimento do projeto, na divulgação das melhores práticas e na promoção da 

investigação. 

O JDCRP incluirá um portal Web constituído por uma base de dados que fornecerá - graças à utilização 

de várias fontes de arquivo - uma documentação completa e precisa dos objetos culturais pilhados 

durante a era nazi, desde a sua espoliação até ao presente. O objetivo final do projeto é agregar, cruzar 

referências e relacionar informações sobre o destino da arte saqueada. Nesse sentido, incluirá 

informações históricas e de história da arte obtidas da documentação pertinente e ligará e integrará as 

bases de dados já existentes das instituições participantes. A informação acumulada e apresentada pelo 

JDCRP será apoiada por substitutos digitais da documentação, criando assim um arquivo virtual 

transfronteiriço imenso. A base de dados será integrada em componentes visuais, narrativas e educativas 

que ajudem a divulgar o conteúdo tanto a um público académico como a um público leigo. 

Uma vez que a pilhagem pelos nazis de obras de arte judaicas é um dos roubos culturais mais extensos e 

mais bem documentados da História europeia, o JDCRP está perfeitamente posicionado para estabelecer 

as melhores práticas em matéria de criação de bases de dados em larga escala, abrangentes, pan-

europeias e baseadas nos objetos sobre as peças pilhadas do património cultural europeu em geral. Um 

projeto-piloto de digitalização de coleções de arquivo específicas, que crie as estruturas fundamentais da 

base de dados e acumule, apresente e ligue as informações históricas pertinentes, contribuiria 

significativamente para o êxito da JDCRP, uma vez que a metodologia e o fluxo de trabalho do projeto 

poderiam ser testados a uma escala reduzida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Existe uma necessidade incontestável de compreender melhor o destino da arte saqueada, as circunstâncias e 

as ramificações culturais dos roubos pan-europeus. O JDCRP prestará assistência às vítimas, aos museus e 

ao mercado da arte, proporcionará as melhores práticas e materiais pedagógicos. Os seus esforços para criar 

uma base de dados que englobe as coleções de várias instituições europeias poderiam, em última análise, 

conduzir a uma visão global das obras de arte saqueadas, facilitar a investigação e contribuir para a proteção 

do património cultural europeu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 777 
=== ENF//8161 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 16 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Comunicação» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 01 68 416 499 68 416 499 70 777 756 70 777 756 70 167 162 70 167 162 -1 750 663 -1 750 663 68 416 499 68 416 499 

Reserva           

Total 68 416 499 68 416 499 70 777 756 70 777 756 70 167 162 70 167 162 -1 750 663 -1 750 663 68 416 499 68 416 499 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Comunicação» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 973 
=== EFDD/7294 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 16 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Comunicação» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 01 68 416 499 68 416 499 70 777 756 70 777 756 70 167 162 70 167 162 -3 508 358 -3 508 358 66 658 804 66 658 804 

Reserva           

Total 68 416 499 68 416 499 70 777 756 70 777 756 70 167 162 70 167 162 -3 508 358 -3 508 358 66 658 804 66 658 804 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Comunicação» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 990 
=== EFDD/7311 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 02 01 — Pessoal Externo — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 02 01 5 605 608 5 605 608 6 358 176 6 358 176 6 165 558 6 165 558 -2 165 558 -2 165 558 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 5 605 608 5 605 608 6 358 176 6 358 176 6 165 558 6 165 558 -2 165 558 -2 165 558 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 778 
=== ENF//8162 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 02 01 — Pessoal Externo — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 02 01 5 605 608 5 605 608 6 358 176 6 358 176 6 165 558 6 165 558 -559 950 -559 950 5 605 608 5 605 608 

Reserva           

Total 5 605 608 5 605 608 6 358 176 6 358 176 6 165 558 6 165 558 -559 950 -559 950 5 605 608 5 605 608 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 991 
=== EFDD/7312 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 02 03 — Pessoal Externo — Representações da Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 02 03 18 170 000 18 170 000 17 867 000 17 867 000 16 767 000 16 767 000 -3 367 000 -3 367 000 13 400 000 13 400 000 

Reserva           

Total 18 170 000 18 170 000 17 867 000 17 867 000 16 767 000 16 767 000 -3 367 000 -3 367 000 13 400 000 13 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 779 
=== ENF//8163 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 02 03 — Pessoal Externo — Representações da Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 02 03 18 170 000 18 170 000 17 867 000 17 867 000 16 767 000 16 767 000 -5 000 000 -5 000 000 11 767 000 11 767 000 

Reserva           

Total 18 170 000 18 170 000 17 867 000 17 867 000 16 767 000 16 767 000 -5 000 000 -5 000 000 11 767 000 11 767 000 



 

 25 

JUSTIFICAÇÃO: 

Afigura-se razoável requerer novas reduções nesta rubrica orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 992 
=== EFDD/7313 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 02 11 — Outras despesas de gestão  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 02 11 2 922 416 2 922 416 2 920 416 2 920 416 2 905 166 2 905 166 -605 166 -605 166 2 300 000 2 300 000 

Reserva           

Total 2 922 416 2 922 416 2 920 416 2 920 416 2 905 166 2 905 166 -605 166 -605 166 2 300 000 2 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 993 
=== EFDD/7314 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 03 03 — Imóveis e despesas conexas — Representações da Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 03 03 26 765 500 26 765 500 26 366 000 26 366 000 26 366 000 26 366 000 -5 066 000 -5 066 000 21 300 000 21 300 000 

Reserva           

Total 26 765 500 26 765 500 26 366 000 26 366 000 26 366 000 26 366 000 -5 066 000 -5 066 000 21 300 000 21 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 780 
=== ENF//8164 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 01 03 03 — Imóveis e despesas conexas — Representações da Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 01 03 03 26 765 500 26 765 500 26 366 000 26 366 000 26 366 000 26 366 000 -10 000 000 -10 000 000 16 366 000 16 366 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 26 765 500 26 765 500 26 366 000 26 366 000 26 366 000 26 366 000 -10 000 000 -10 000 000 16 366 000 16 366 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A política imobiliária da UE é ineficaz e opaca, representando um enorme desperdício do dinheiro dos 

contribuintes. O nosso Grupo solicita uma revisão completa desta matéria e uma redução desta rubrica 

orçamental. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 948 
=== EFDD/7267 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 03 — Centros de informação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 03 15 500 000 14 600 000 15 800 000 15 759 000 15 600 000 15 759 000 -4 680 000 -4 700 000 10 920 000 11 059 000 

Reserva           

Total 15 500 000 14 600 000 15 800 000 15 759 000 15 600 000 15 759 000 -4 680 000 -4 700 000 10 920 000 11 059 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 736 
=== ENF//8120 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 03 — Centros de informação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 03 15 500 000 14 600 000 15 800 000 15 759 000 15 600 000 15 759 000 -5 000 000 -5 000 000 10 600 000 10 759 000 

Reserva           

Total 15 500 000 14 600 000 15 800 000 15 759 000 15 600 000 15 759 000 -5 000 000 -5 000 000 10 600 000 10 759 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 325 
=== AFCO/6225 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Número 16 03 01 04 — Atividades de comunicação das representações da Comissão, Diálogos com os 

Cidadãos e ações de parceria 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 04 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 4 051 000 1 907 800 22 562 000 20 985 800 

Reserva           

Total 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 4 051 000 1 907 800 22 562 000 20 985 800 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a financiar a prestação de .......... fazer ouvir a sua voz junto dos decisores políticos. 

Acrescentar o texto seguinte: 

No que diz respeito a 2019, a dotação deve abranger atividades de sensibilização e de informação sobre os 

direitos eleitorais dos cidadãos e a importância das eleições europeias para a construção do futuro da 

Europa. 

A dotação também deve promover o diálogo com os cidadãos sobre o futuro da Europa. 

JUSTIFICAÇÃO: 

2019 será um ano de importância estratégica em termos de atividades de comunicação.Há que destacar a 

importância das eleições europeias e dos direitos eleitorais dos cidadãos a fim de aumentar a taxa de 

participação eleitoral.Além disso, após a apresentação do Livro Branco da Comissão sobre o futuro da 

Europa, e tendo em vista o Brexit, o diálogo com os cidadãos sobre o futuro da Europa deve ser 

incentivado.Dado que 2019 é um ano importante para as atividades de comunicação, propõe-se um aumento 

de 10 % das dotações. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 44 
=== CULT/5838 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 04 — Atividades de comunicação das representações da Comissão, Diálogos com os 

Cidadãos e ações de parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 04 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 2 000 000  20 511 000 19 078 000 

Reserva           

Total 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 2 000 000  20 511 000 19 078 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 737 
=== ENF//8121 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Número 16 03 01 04 — Atividades de comunicação das representações da Comissão, Diálogos com os 

Cidadãos e ações de parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 04 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 -8 000 000 -8 000 000 10 511 000 11 078 000 

Reserva           

Total 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 -8 000 000 -8 000 000 10 511 000 11 078 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 949 
=== EFDD/7268 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 04 — Atividades de comunicação das representações da Comissão, Diálogos com os 

Cidadãos e ações de parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 04 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 -5 500 000 -5 600 000 13 011 000 13 478 000 

Reserva           

Total 18 357 000 17 800 000 20 511 000 19 078 000 18 511 000 19 078 000 -5 500 000 -5 600 000 13 011 000 13 478 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 326 
=== AFCO/6226 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 05 — Espaços públicos europeus 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 124 600 124 600 1 370 600 1 370 600 

Reserva           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 124 600 124 600 1 370 600 1 370 600 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a financiar ações gerais de .......... poderem ser tidos em conta no processo 

orçamental. 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Os espaços públicos europeus podem funcionar como uma importante plataforma de comunicação com 

os cidadãos. As atividades nos Espaços Públicos Europeus em 2019 devem centrar-se na informação dos 

cidadãos sobre os seus direitos eleitorais e a importância das eleições europeias para a construção do 

futuro da Europa. Também devem promover o diálogo com os cidadãos sobre o futuro da Europa. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os Espaços Públicos Europeus (EPE) têm algum potencial inexplorado de prestação de informações aos 

cidadãos sobre os assuntos em causa nestas eleições europeias e o seu envolvimento no debate sobre o futuro 

da Europa.Por conseguinte, a rede de Espaços Públicos Europeus deve ser alargada de modo a abranger 

todos os Estados-Membros.É proposto um aumento de 10 % das dotações para os EPE em 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 994 
=== EFDD/7315 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 05 — Espaços públicos europeus 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -316 000 -316 000 930 000 930 000 

Reserva           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -316 000 -316 000 930 000 930 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 782 
=== ENF//8166 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 01 05 — Espaços públicos europeus 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a financiar ações gerais de informação aos cidadãos e, especificamente, a cobrir a 

abertura e a gestão de «Espaços Públicos Europeus» (EPE). A Comissão gere os EPE em termos logísticos, 

em benefício de ambas as instituições (o Parlamento Europeu e a Comissão), ficando a seu cargo as despesas 

operacionais e a organização dos serviços contratados. Os EPE devem ser geridos conjuntamente pelas duas 

instituições com base num relatório anual de avaliação da gestão e do funcionamento dos EPE, bem como 

num programa de trabalho para o ano seguinte. Estes documentos, que são redigidos conjuntamente pelas 



 

 30 

duas instituições e constituem os elementos fundamentais para a atribuição de fundos para o exercício 

seguinte, devem ser apresentados ao Parlamento Europeu a tempo de poderem ser tidos em conta no 

processo orçamental. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Tarefa decorrente das prerrogativas institucionais da Comissão previstas no artigo 54.o, n.o 2, do 

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 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 950 
=== EFDD/7269 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 02 01 — Visitas à Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 02 01 4 000 000 3 978 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000 4 178 000 -2 000 000 -2 000 000 2 000 000 2 178 000 

Reserva           

Total 4 000 000 3 978 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000 4 178 000 -2 000 000 -2 000 000 2 000 000 2 178 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 738 
=== ENF//8122 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 02 01 — Visitas à Comissão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 02 01 4 000 000 3 978 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000 4 178 000 -2 000 000 -2 178 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total 4 000 000 3 978 000 4 800 000 4 178 000 4 000 000 4 178 000 -2 000 000 -2 178 000 2 000 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 739 
=== ENF//8123 === 
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apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 02 03 — Instrumentos de informação e comunicação escritos e em linha 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 02 03 21 300 000 21 419 000 21 700 000 22 198 000 21 700 000 22 198 000 -5 000 000 -5 000 000 16 700 000 17 198 000 

Reserva           

Total 21 300 000 21 419 000 21 700 000 22 198 000 21 700 000 22 198 000 -5 000 000 -5 000 000 16 700 000 17 198 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 740 
=== ENF//8124 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 16 03 02 05 — Análise da opinião pública 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

16 03 02 05 6 900 000 7 498 000 7 000 000 6 238 000 6 800 000 6 238 000 -3 800 000 -3 238 000 3 000 000 3 000 000 

Reserva           

Total 6 900 000 7 498 000 7 000 000 6 238 000 6 800 000 6 238 000 -3 800 000 -3 238 000 3 000 000 3 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1400 
=== EFDD/8837 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Saúde e segurança dos alimentos» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 01 01 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -4 329 623 -4 329 623 70 000 000 70 000 000 

Reserva           

Total 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -4 329 623 -4 329 623 70 000 000 70 000 000 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Saúde e segurança dos 

alimentos» 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 781 
=== ENF//8165 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Saúde e segurança dos alimentos» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 01 01 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -2 047 124 -2 047 124 72 282 499 72 282 499 

Reserva           

Total 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -2 047 124 -2 047 124 72 282 499 72 282 499 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Saúde e segurança dos 

alimentos» 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 974 
=== EFDD/7295 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Saúde e segurança dos alimentos» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 01 01 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -3 716 481 -3 716 481 70 613 142 70 613 142 

Reserva           

Total 72 282 499 72 282 499 74 976 437 74 976 437 74 329 623 74 329 623 -3 716 481 -3 716 481 70 613 142 70 613 142 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Saúde e segurança dos 

alimentos» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 995 
=== EFDD/7316 === 
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apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 17 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 01 02 11 7 649 918 7 649 918 7 527 918 7 527 918 7 197 903 7 197 903 -1 097 903 -1 097 903 6 100 000 6 100 000 

Reserva           

Total 7 649 918 7 649 918 7 527 918 7 527 918 7 197 903 7 197 903 -1 097 903 -1 097 903 6 100 000 6 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 236 
=== FEMM/6014 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 03 01 — Terceiro programa de ação da União no domínio da saúde (2014-2020) 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 01 60 467 000 47 389 000 62 258 000 54 000 000 60 758 000 54 000 000 9 242 000 16 000 000 70 000 000 70 000 000 

Reserva           

Total 60 467 000 47 389 000 62 258 000 54 000 000 60 758 000 54 000 000 9 242 000 16 000 000 70 000 000 70 000 000 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– proteger os cidadãos de ameaças sanitárias transfronteiriças .......... coordenação nas situações de 

emergência sanitária. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se igualmente a promover a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 

e das raparigas na UE, que estão protegidos pelo direito internacional e que estão incluídos nos objetivos 

de desenvolvimento sustentável 3 e 5, para fazerem as suas próprias escolhas sobre se e quando têm 

filhos. Assegurar, até 2030, o acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o 

planeamento familiar, a informação e a educação, bem como a integração da saúde reprodutiva nas 

estratégias e programas nacionais. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O direito humano de que gozam as mulheres e as raparigas ao abrigo do direito internacional permite-lhes 

fazerem a sua própria escolha sobre se e quando desejam ter filhos, assim como sobre o número de filhos. As 

gravidezes não desejadas podem afetar uma série de outros direitos, nomeadamente pondo termo a uma 

rapariga em problemas de saúde ou pondo em risco a vida de uma mulher. O ODS também se aplica à UE e, 

por conseguinte, deve promover a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e das raparigas 

com vista a atingir os objetivos 3.7 e 5.6 do ODS até 2030. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 579 
=== GUE//7069 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 03 01 — Terceiro programa de ação da União no domínio da saúde (2014-2020) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 01 60 467 000 47 389 000 62 258 000 54 000 000 60 758 000 54 000 000 1 500 000  62 258 000 54 000 000 

Reserva           

Total 60 467 000 47 389 000 62 258 000 54 000 000 60 758 000 54 000 000 1 500 000  62 258 000 54 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Propomos o aumento do financiamento, dado que se destina a cobrir as despesas necessárias para concretizar 

os objetivos gerais do programa, ou seja, apoiar e gerar benefícios para as políticas dos Estados-Membros 

destinadas a melhorar a saúde dos cidadãos da UE e reduzir as desigualdades em matéria de saúde através da 

promoção da saúde. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 741 
=== ENF//8125 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 03 10 — Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 10 54 127 178 54 127 178 56 753 826 56 753 826 55 209 826 55 209 826 -10 000 000 -10 000 000 45 209 826 45 209 826 

Reserva           

Total 54 127 178 54 127 178 56 753 826 56 753 826 55 209 826 55 209 826 -10 000 000 -10 000 000 45 209 826 45 209 826 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é claro o verdadeiro valor acrescentado deste Centro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 580 
=== GUE//7070 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 17 03 12 02 — Contribuição especial a favor dos medicamentos órfãos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 12 02 13 105 000 13 105 000 14 000 000 14 000 000 13 367 000 13 367 000 633 000 633 000 14 000 000 14 000 000 

Reserva           

Total 13 105 000 13 105 000 14 000 000 14 000 000 13 367 000 13 367 000 633 000 633 000 14 000 000 14 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Propomos um aumento do financiamento, uma vez que se destina a criar incentivos para o desenvolvimento 

de medicamentos para doenças raras (os denominados medicamentos órfãos). Os doentes que sofrem de 

doenças raras merecem a mesma qualidade de tratamento que os outros doentes na União Europeia. Dado o 

reduzido número de doentes afetados por doenças raras, a indústria farmacêutica tem-se mostrado relutante 

em investir na investigação e no desenvolvimento de medicamentos para os tratar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 347 
=== ENVI/5265 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       800 000 400 000 800 000 400 000 

Reserva           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Designação: 

Projeto-piloto— Base de dados de acesso livre e aberto com dados biológicos, genómicos, clínicos e 

fenotípicos das pessoas com síndrome de Down, particularmente afetadas pela doença de Alzheimer, por 

alguns tipos de cancro e autismo, para compreender comorbilidades em pessoas com síndrome de Down e 

facilitar a investigação cruzada 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A trissomia 21 está associada a muitas outras patologias presentes na população em geral: cancro, 

doença de Alzheimer, autismo. Com efeito, as pessoas portadoras de trissomia 21 desenvolvem dez vezes 

mais leucemia ou autismo que as demais. Quase 100 % das pessoas portadoras de trissomia 21 

desenvolvem a doença de Alzheimer ao atingir uma certa idade (Visser et al., Prospective study of the 

prevalence of Alzheimer-type dementia in institutionalized individuals with Down syndrome, Am J Ment 

Retard. 1997 Jan; 101(4):400-12.). A trissomia 21 também é uma doença inhomogénea, constituída por 

subpopulações particulares e sem etiologia conhecida (desenvolvimento intelectual muito diferente e não 

previsível, surgimento de doenças associadas em certos casos). 

O projeto-piloto proposto consiste em criar, dentro de dois anos, uma base de dados reunindo uma coorte 

de todas as faixas etárias de pacientes portadores de trissomia 21. Esta base de dados incluirá dados 

genómicos, biológicos, clínicos e fenotípicos. Serão enumeradas certas comorbilidades associadas à 

trissomia 21 (cancro, doença de Alzheimer, autismo) e indicada a variabilidade do nível intelectual, para 

uma melhor compreensão de uma população inhomogénea. 

Os novos dados resultantes de uma coorte de 1 000 pacientes, com análises biológicas e genómicas e 

avaliações neuropsicológicas, serão associados aos 3 500 recursos biológicos de acesso já livre de doentes 

portadores de trissomia 21. Este conjunto de dados será um instrumento indispensável para desenvolver 

uma investigação cruzada, que permita compreender melhor as comorbilidades nas pessoas portadoras de 

trissomia 21. Estes dados serão acessíveis a todos os investigadores europeus que desenvolvem trabalho 

sobre estas doenças. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A disponibilização de uma base de dados alargada permitirá aos investigadores ficar a conhecer melhor quer 

a trissomia 21 quer as suas ligações com patologias com sobreexpressão entre as pessoas portadoras de 

trissomia 21, como a doença de Alzheimer ou certos tipos de cancro. Um melhor conhecimento da trissomia 

21 e das patologias associadas pode conduzir a abordagens terapêuticas cruzadas. Este projeto tem uma 

mais-valia objetiva, uma vez que não se limita a uma simples análise epidemiológica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 237 
=== FEMM/6015 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       800 000 400 000 800 000 400 000 

Reserva           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Atingir os ODS 3 e 5 sanar as desigualdades ao nível da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos nos diferentes Estados-Membros 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa reforçar a capacidade de desenvolver medidas eficazes para avaliar, controlar e 

assegurar plenamente a igualdade de acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva na UE. A Comissão 

Europeia e o Parlamento Europeu reiteraram o seu empenho na promoção da saúde e dos direitos 

sexuais e reprodutivos, embora tenham reconhecido os recuos e as lacunas entre os vários Estados-

Membros. 

Este projeto-piloto reforçará as capacidades de todas as instituições da UE, em cooperação com a 

sociedade civil, para avaliar, conceber e acompanhar, de forma cabal, medidas que visem incluir a saúde 

e os direitos sexuais e reprodutivos como componentes importantes da política de igualdade de género dos 

Estados-Membros. 

Este projeto centrar-se-á nos seguintes aspetos: 

Como melhorar as avaliações de impacto, nomeadamente a recolha de dados sobre a saúde e os direitos 

sexuais e reprodutivos 

Boas práticas, orientadas especialmente para o acesso de grupos desfavorecidos da sociedade 

Uma conceção eficaz de uma secção dedicada à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos como parte da 

política dos Estados-Membros em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género através do 

desenvolvimento dos mecanismos de acompanhamento e de aplicação adequados. 

A forma para alcançar os indicadores de saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos dos objetivos 3 e 5 da 

Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo a garantia do acesso universal a serviços de saúde 

sexual e reprodutiva até 2030, assim como a Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, Crianças e 

Adolescentes. 
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A forma como os compromissos internacionais supracitados podem ser aplicados para terem um impacto 

positivo no empoderamento das mulheres e das raparigas na UE e em países terceiros 

Uma campanha de sensibilização e a inclusão efetiva da igualdade de género e de uma educação sexual 

abrangente nos curricula escolares, incluindo a promoção e o financiamento de estudos superiores em 

matéria de igualdade de género 

Nos ensinamentos retirados e no intercâmbio de boas práticas em matéria de convenções fundamentais 

em matéria de direitos das mulheres, assim como na promoção da aplicação da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da Convenção de Istambul e da 

Plataforma de Ação de Pequim. 

Metodologia: serão criadas ou desenvolvidas capacidades através de seminários orientados por peritos, 

em que se reunirão especialistas de diferentes setores da UE e de países parceiros. As associações de 

defesa dos direitos das mulheres, as ONG no domínio do planeamento familiar, as universidades, bem 

como os profissionais dos serviços de saúde, os serviços sociais e os serviços jurídicos, contarão com a 

participação de peritos. Conjuntos de ferramentas, documentos de informação e pequenos vídeos. Serão 

igualmente elaboradas notas de orientação que têm em conta as questões de género e as respostas sobre a 

forma de acompanhar as políticas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Análise da forma como as 

diferentes condições de vida num dado país impactam na igualdade de acesso, na qualidade dos serviços e 

dos cuidados de saúde, assim como nos resultados em matéria de saúde sexual e reprodutiva. De que 

forma se intercruzam e afetam o estado de saúde, a procura de tratamento e o tratamento proposto os 

aspetos que se prendem com desigualdades, como a classe, o género, o grupo social, o estatuto jurídico ou 

a geografia? A recolha e a publicação de narrativas por parte de indivíduos com experiências relevantes 

em primeira mão, assim como contribuições de intervenientes que trabalham no domínio da saúde e dos 

direitos sexuais e reprodutivos e da igualdade na saúde. Os resultados e o caminho a seguir serão 

apresentados num Fórum Europeu sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos em que participarão 

as várias partes interessadas (decisores políticos, sociedade civil, meio académico, profissionais do ramo 

da saúde, da segurança social e do direito). 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE e os seus Estados-Membros estão empenhados em alcançar os indicadores da iniciativa de saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos dos objetivos 3 e 5 da Agenda ODS, incluindo a garantia do acesso universal 

a serviços de saúde sexual e reprodutiva até 2030. Por conseguinte, todas as instituições da UE, em 

cooperação com a sociedade civil, devem fazer tudo o que esteja ao seu alcance para desempenhar as suas 

funções, mediante a avaliação, a conceção e o acompanhamento de medidas que visem incluir o acesso, por 

parte de todos, à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos como uma das componentes fundamentais da 

política dos Estados-Membros em matéria de igualdade de direitos e igualdade entre homens e mulheres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 545 
=== GUE//7034 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Monitorização das consequências para a saúde e o ambiente das radiações radioativas e 

nucleares na União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Em complemento – e com base nas atividades já criadas a nível nacional ou europeu, nomeadamente no 

contexto do Tratado Euratom –, o projeto-piloto visa fazer o ponto da situação e o seguimento das 

consequências sanitárias e ambientais das radiações radioativas e nucleares na União Europeia, quer se 

trate dos ensaios nucleares efetuados pelos Estados-Membros da União Europeia desde os anos 1960, em 

especial nas regiões do Pacífico ou do Norte de África, da utilização de munições de urânio empobrecido 

nos atuais conflitos armados ou das zonas afetadas pelos acidentes nucleares civis (exposições e fugas 

radioativas a nível dos reatores nucleares), pelos resíduos radioativos, pelos resíduos nucleares militares, 

pelos reatores nucleares de propulsão de navios ou submarinos «abandonados» ou em atividade ou ainda 

pela disseminação de materiais ou aparelhos radioativos associados às atividades médicas de radioterapia. 

Com efeito, todos estes fenómenos provocaram – desde os primeiros ensaios nucleares efetuados nos anos 

1960 até à data – efeitos substanciais no ambiente e na saúde da população limítrofes, mas também nas 

populações mais afastadas, dada a amplitude da precipitação nuclear (poluição nuclear). O projeto-piloto 

visa fazer o ponto da situação e o seguimento das consequências sanitárias e ambientais reais do conjunto 

destes fenómenos associados ao nuclear, quer se trate das doenças genéticas induzidas na progenitura de 

pessoas sujeitas a radiações ionizantes, quer dos efeitos na saúde humana, animal e vegetal nas zonas 

diretamente afetadas por estes fenómenos ou pela poluição nuclear. O projeto-piloto propõe várias ações, 

nomeadamente a criação dum observatório das doenças induzidas por radiações nas populações em 

situação de risco, a realização de estudos epidemiológicos transparentes, a criação de um registo das 

malformações e de contagem de acidentes perinatais na União Europeia, bem como de medidas de 

seguimento dos efeitos e da persistência das radiações radioativas e nucleares na fauna e na flora. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto-piloto visa fazer o ponto da situação e monitorizar as consequências sanitárias e ambientais das 

radiações radioativas e nucleares na União Europeia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 564 
=== GUE//7054 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promover o aleitamento materno nos Estados-Membros da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. Sem encargos adicionais para o rendimento familiar, a amamentação é uma forma 

de alimentar o bebé com baixo custo e contribui para reduzir a pobreza. A nutrição, os alimentos, a 

segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a consecução dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas. 

Embora as taxas globais de iniciação sejam relativamente elevadas, a nível mundial, somente 40 % de 

todos os lactentes com menos de 6 meses de idade são alimentados exclusivamente com leite materno e 45 

% continuam a amamentar até aos 24 meses de idade. A disseminação das boas práticas em aleitamento 

materno poderia impedir a morte de mais de 823 000 crianças e 20 000 mães por ano. 

Há muitas barreiras à criação de um ambiente propício, que encoraje as mulheres a amamentar. Elas 

incluem, entre outras, a falta de serviços de saúde, de sistemas de apoio à família e à comunidade e de 

políticas relativas ao emprego e ao local de trabalho. A publicidade agressiva a substitutos do leite 

materno agrava a situação. 

É necessária uma ação concertada para atingir o objetivo da Assembleia Mundial da Saúde de, pelo 

menos, 50 % de aleitamento materno exclusivo até 2025. Para o efeito, precisamos, entre outras coisas, de 

sensibilizar a opinião pública para a importância do aleitamento materno. Por conseguinte, este projeto-

piloto visa o lançamento nos Estados-Membros de uma campanha sobre esta questão. 

A campanha deverá centrar-se nos futuros pais, bem como no público, e envolver diferentes comunidades 

e partes interessadas. As dotações poderão ser gastas em seminários para futuros pais e todas as 

profissões pertinentes, bem como em campanhas nos meios de comunicação social e nas plataformas 

sociais. Entre outras coisas, as ações a levar a cabo deverão: 

– promover a inclusão do aleitamento materno nos programas universitários e pós-universitários de 

todas as profissões pertinentes e nos programas relativos à saúde e desenvolvimento da mãe, do 

recém-nascido, da criança e do adolescente; 

– sensibilizar para os riscos e as desvantagens da alimentação artificial, em especial nas populações 

vulneráveis; 

– reforçar a capacidade de equipas multidisciplinares compostas de profissionais e de leigos sobre 

aleitamento materno, a fim de criar uma cadeia de afetos e de apoio para as mães; 

– aumentar a sensibilização para os efeitos benéficos que as boas práticas em aleitamento materno têm 

ao longo da vida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. A nutrição, os alimentos, a segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a 

consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É necessária uma ação 

concertada para atingir o objetivo da Assembleia Mundial da Saúde de, pelo menos, 50 % de aleitamento 

materno exclusivo até 2025. Para o efeito, precisamos, entre outras coisas, de sensibilizar a opinião pública 

para a importância do aleitamento materno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 586 
=== GUE//7076 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Impacto dos herbicidas nos anfíbios e insetos polinizadores 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os objetivos deste projeto-piloto são os seguintes: 

Desenvolver uma estratégia com orientações referentes, por exemplo, ao alargamento das relações entre a 

polinização e as culturas em vários Estados-Membros; 

Prestar assistência ao desenvolvimento de políticas destinadas à conservação e à minimização do impacto 

da utilização de herbicidas nestas espécies; 

Definir um calendário para a criação de uma lista de substâncias, utilizadas em co-formulação, cuja 

inclusão em produtos fitofarmacêuticos não é autorizada; 

Reavaliar a autorização de comercialização e utilização destes produtos; 

Promover e incentivar a investigação em laboratórios públicos, centros de investigação e universidades 

sobre o controlo de plantas infestantes em zonas públicas e na agricultura, evitando a utilização de 

herbicidas; 

Reforçar e promover as medidas de proteção e a produção integrada na agricultura para evitar a 

utilização de herbicidas. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 
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JUSTIFICAÇÃO: 

O desaparecimento dos polinizadores é uma das principais crises ambientais dos últimos anos e, segundo 

estimativas científicas, cerca de 35 % das culturas de todo o mundo dependem, em certa medida, da 

polinização por insetos e aves polinizadoras. Vários estudos demonstram, em todos os continentes, que as 

aves e os insetos polinizadores estão seriamente ameaçados de desaparecimento, devido à utilização 

indiscriminada de herbicidas e pesticidas na agricultura. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 587 
=== GUE//7077 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Educação para a saúde na União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa promover a literacia de todos os cidadãos dos Estados-Membros no domínio da 

saúde, atendendo aos problemas específicos identificados e com maior prevalência a nível sanitário 

referidos pelos dados epidemiológicos sobre o continente europeu. 

O projeto visa facultar aos cidadãos o conhecimento, as atitudes e os valores que lhes permitam fazer 

escolhas e tomar as decisões adequadas para a sua saúde e o seu bem-estar físico, social e mental, bem 

como para a saúde daqueles que os rodeiam. 

Importa, por conseguinte, conceber orientações e ferramentas de apoio visando a educação para a saúde 

em diferentes contextos, como a escola, o trabalho e as organizações comunitárias, entre outros, a 

realizar por organizações profissionais, educativas e de beneficência que apoiam crianças, jovens e 

adultos. 

Cumpre desenvolver orientações destinadas a contribuir para a definição das políticas de educação para a 

saúde, que se adaptem e sigam as orientações da OMS e do Conselho da Europa no domínio da educação 

para a saúde. 

Outro objetivo do presente projeto-piloto consistirá em apoiar programas que contribuam para: 

Promover atitudes e valores que apoiem comportamentos saudáveis; 

Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 

Garantir o acesso universal à educação para a saúde; 

Validar a oferta de educação para a saúde; 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do Parlamento 
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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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A educação para a saúde deve ser um processo direcionado, com estratégias específicas para ajudar as 

pessoas e as comunidades a adotar ou a alterar comportamentos que lhes permitam um melhor nível de 

saúde. Em 1984, o Comité Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou os 

objetivos regionais de «Saúde para todos», nos quais se deve basear a política de saúde dos diferentes 

Estados-Membros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 588 
=== GUE//7078 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aves e linhas elétricas de alta e média voltagem 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto visa estudar a compatibilidade das redes de linhas elétricas aéreas de alta e média 

voltagem com a proteção das aves selvagens, garantindo o respeito da Diretiva Aves mediante: 

Estudos sobre a minimização de efeitos negativos; 

A identificação das linhas de maior perigo para as aves nos Estados-Membros; 

A avaliação sobre a eficácia dos dispositivos utilizados atualmente para reduzir a colisão de aves 

selvagens com cabos elétricos de alta voltagem; 

- A avaliação sobre a eficácia de dispositivos novos e existentes; 

- A determinação dos efeitos dos diversos dispositivos na paisagem geral e na paisagem sonora; 

- Estudos sobre os dispositivos adequados a cada tipo de ave nos Estados-Membros. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Ao longo dos anos, foram criados diversos instrumentos para dar resposta a situações de grande perigo para 

as aves, nomeadamente o potencial impacto das linhas elétricas, desde estudos sobre a conceção do traçado 
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das linhas elétricas à construção de diferentes tipos de apoio e proteção para aves. Porém, os dados mais 

recentes relativos ao estudo de aves selvagens na UE revelam que, embora a Diretiva Aves tenha tido um 

efeito positivo nas populações de aves, as medidas atuais não são suficientes e muitas espécies estão em 

risco de extinção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 589 
=== GUE//7079 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Assistência ao serviço público veterinário 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa apoiar e promover os serviços públicos de saúde animal nos Estados-Membros, 

através da criação de programas destinados a apoiar e promover a saúde e o bem-estar dos animais, bem 

como a saúde pública. Estes serviços, além de preverem consultas veterinárias, devem ter como objetivo 

campanhas de prevenção e de combate de doenças de animais de companhia e gado, devendo contribuir 

para reduzir a utilização de agentes antimicrobianos e promover a prevenção e a vacinação, bem como 

basear-se em apoios para cuidados e medicamentos veterinários essenciais e assegurar a presença de 

veterinários e técnicos agrícolas nas diferentes regiões agrícolas, a fim de garantir assistência gratuita, 

cuidadosa e atempada. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A OIE reconhece os serviços veterinários como um bem público global. A saúde animal envolve questões 

relacionadas com doenças dos animais, saúde pública e controlo dos riscos ao longo da cadeia alimentar, 

assegurando o abastecimento de alimentos seguros e o bem-estar dos animais. Para garantir a saúde animal, 

é necessário dispor de serviços veterinários bem estruturados, adequados e dotados de pessoal com 

formação, com vista a detetar e aplicar rapidamente medidas de controlo e de erradicação de doenças, com 

acesso aberto a todos, a fim de garantir assistência gratuita, cuidadosa e atempada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 590 
=== GUE//7080 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A estratégia de combate ao escaravelho vermelho e o seu impacto nas palmeiras do sul 

da Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa fazer um ponto da situação das necessidades existentes em termos de reabilitação 

ambiental e reflorestação de áreas afetadas por pragas de escaravelho vermelho que dizimam as 

palmeiras no sul da Europa, nomeadamente em Portugal e Espanha. Deve avaliar a eficácia das ações já 

desenvolvidas ao abrigo de rubricas orçamentais existentes. 

Etapas do projeto: 

1. Identificação das áreas afetadas; 

2. Avaliação das estratégias de reabilitação e da execução das rubricas orçamentais existentes; 

3. Análise das melhores práticas e de casos de sucesso; 

4. Aplicação de medidas de combate a esta praga; 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto «Palmproject» (estratégias para a erradicação e contenção de pragas invasoras de Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier e Paysandisia archon Burmeister), financiado pelo Sétimo Programa-Quadro de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, visa contribuir para o desenvolvimento de tecnologias que 

detetem precocemente essas pragas e as monitorizem, bem como desenvolver métodos de erradicação e 

contenção destas pragas e de luta contra as mesmas. Seria importante a criação de um projeto-piloto para 

acompanhar a aplicação destas tecnologias e métodos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 591 
=== GUE//7081 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto – Acesso a medicamentos inovadores na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto deve: 

1. Caracterizar a situação nos vários Estados-Membros relativamente ao acesso a medicamentos 

inovadores; 

2. Promover o diálogo entre as várias partes interessadas através da criação de grupos multidisciplinares 

para analisar as diferentes situações e necessidades ao nível de cada Estado-Membro; 

3. Propor orientações, a nível da UE, para facilitar o acesso rápido dos doentes a medicamentos seguros, 

inovadores e com preços acessíveis, diminuindo as desigualdades de acesso existentes; 

4. Encontrar áreas onde seja possível melhorar a cooperação no domínio da investigação e 

desenvolvimento a nível europeu; 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em toda a UE, os doentes nos diferentes Estados-Membros veem-se confrontados com enormes 

desigualdades no acesso a determinados tratamentos, particularmente visíveis no caso dos medicamentos 

inovadores, agravadas ainda pelas restrições em vigor em vários Estados-Membros, nomeadamente em 

matéria de reembolso de medicamentos. Este projeto-piloto visa analisar a situação real e contribuir para a 

proposta de políticas. Os apelos à ação nas recentes conclusões do Conselho de 17 de junho de 2016 sobre 

«o reforço do equilíbrio dos sistemas farmacêuticos na União Europeia e nos seus Estados-Membros» devem 

ser tidos em conta na conceção do projeto-piloto para assegurar a coerência das ações. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 644 
=== GUE//7162 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 
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Projeto-piloto – Acesso a medicamentos inovadores na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto deve: 

1. Caracterizar a situação nos vários Estados-Membros relativamente ao acesso a medicamentos 

inovadores; 

2. Promover o diálogo entre as várias partes interessadas através da criação de grupos multidisciplinares 

para analisar as diferentes situações e necessidades ao nível de cada Estado-Membro; 

3. Propor orientações, a nível da UE, para facilitar o acesso rápido dos doentes a medicamentos seguros, 

inovadores e com preços acessíveis, diminuindo as desigualdades de acesso existentes; 

4. Encontrar áreas onde seja possível melhorar a cooperação no domínio da investigação e do 

desenvolvimento a nível europeu; 

Os apelos à ação nas recentes conclusões do Conselho de 17 de junho de 2016, sobre «o reforço do 

equilíbrio dos sistemas farmacêuticos na União Europeia e nos seus Estados-Membros», devem ser tidos 

em conta na conceção do projeto-piloto para assegurar a coerência das ações. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto visa estudar a situação real e contribuir para a proposta de políticas no domínio do acesso 

aos medicamentos, dado que os doentes nos diferentes Estados-Membros são confrontados com enormes 

desigualdades no acesso a determinados tratamentos, o que é especialmente evidente no caso dos 

medicamentos inovadores, agravadas pelas restrições em vigor em vários Estados-Membros no que toca ao 

reembolso de medicamentos, nomeadamente de medicamentos inovadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 645 
=== GUE//7163 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 29 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 29       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A estratégia de combate ao escaravelho vermelho e o seu impacto nas palmeiras do sul 

da Europa 

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa fazer um ponto da situação das necessidades existentes em termos de reabilitação 

ambiental e reflorestação de áreas afetadas por pragas de escaravelho vermelho que dizimam as 

palmeiras no sul da Europa, nomeadamente em Portugal e Espanha. Deve avaliar a eficácia das ações já 

desenvolvidas ao abrigo de rubricas orçamentais existentes. 

Etapas do projeto: 

1. Identificação das áreas afetadas; 

2. Avaliação das estratégias de reabilitação e da execução das rubricas orçamentais existentes; 

3. Análise das melhores práticas e de casos de sucesso; 

4. Aplicação de medidas de combate a esta praga. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto «Palmproject» (estratégias para a erradicação e contenção de pragas invasoras de Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier e Paysandisia archon Burmeister), financiado pelo Sétimo Programa-Quadro de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, visa contribuir para o desenvolvimento de tecnologias que 

detetem precocemente essas pragas e as monitorizem, bem como desenvolver métodos de erradicação e 

contenção destas pragas e de luta contra as mesmas. Será importante a criação de um projeto-piloto para 

acompanhar a aplicação destas tecnologias e métodos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 348 
=== ENVI/5266 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 30       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Confiança nas vacinas por doentes, famílias e comunidades 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto está fortemente ligado ao trabalho no domínio da literacia em saúde, educação, adesão e 

concordância dos doentes, segurança dos doentes e qualidade dos cuidados de saúde, e em sistemas de 

saúde acessíveis para todos. Se os doentes estiverem mais bem protegidos contra as doenças infecciosas, 

torna-se mais fácil gerir as condições subjacentes. Além disso, ter acesso a informações comprovadas 

permite aos doentes manter um diálogo construtivo com os profissionais da saúde e fazer escolhas 
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adequadas nos cuidados de saúde, incluindo ações de prevenção e de promoção da saúde. 

Dois Pilares Estratégicos 

O projeto tem a transmitir dois pilares estratégicos fundamentais utilizando o potencial de reforço de 

capacidades dos grupos de doentes (1). um conjunto de ferramentas avançadas destinado a ser utilizado, 

com base no trabalho existente, por grupos na defesa de causas nacionais e (2) três seminários a realizar 

em 2019 em países diversos em termos geográficos e socioeconómicos, visando doentes com doenças 

crónicas. 

1. Um conjunto de ferramentas avançadas para ser utilizado por grupos na defesa de causas nacionais: 

O primeiro pilar deverá implicar o desenvolvimento de ferramentas personalizadas, objetivas, assentes em 

dados objetivos, um conjunto de ferramentas avançadas sobre vacinas e a sua importância vital para os 

doentes com doenças crónicas. 

O conjunto de ferramentas avançadas deve basear-se em anteriores materiais específicos destinados à 

comunidade dos doentes, revistos por pares, com base em dados concretos e nas publicações de ponta no 

respetivo domínio. O projeto basear-se-á no conhecimento e nas competências que visam garantir a 

acessibilidade do conjunto de ferramentas, satisfazer as necessidades específicas de certas populações e 

aplicar princípios de literacia em matéria de saúde. Os materiais e os recursos serão adaptados a públicos 

distintos, e exaustivamente testados por um segmento relevante da população de doentes. O conjunto de 

ferramentas avançadas será redigido em inglês e traduzido para três línguas da UE onde serão realizados 

os seminários. 

Deve ser elaborada uma estratégia de divulgação que utilize uma «rede de redes». Além disso, vários 

eventos ao longo do ano (ex.: Semana Mundial da Diabetes, Semana Mundial da Imunização) 

promoverão o conjunto de ferramentas em conferências e eventos. 

2. Três seminários nacionais dirigidos a doentes com doenças crónicas 

O segundo pilar deve centrar-se em três grupos de trabalho nacionais, procurando alcançar doentes 

crónicos, juntamente com peritos em cada uma das doenças visadas, e divulgar o conjunto de ferramentas 

através do seu ecossistema. 

Os seminários serão eventos com a duração de um dia, que reunirão aproximadamente 40 líderes de 

doentes de todos os países selecionados (e não apenas o capital), a partir de diferentes áreas relevantes em 

termos de doenças. Os seminários serão altamente interativos e facilitados por um perito do país na 

respetiva língua materna. 

O formato do seminário será concebido de modo a permitir que estes líderes transmitam posteriormente 

os conhecimentos às respetivas comunidades, através da utilização eficaz do conjunto de ferramentas 

avançadas nos respetivos eventos e redes sociais. 

Estes seminários serão avaliados tendo em vista o seu alargamento a outros países nos próximos anos, 

com base nos ensinamentos retirados. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto dará uma só voz aos doentes, será complementar e trará valor acrescentado ao conjunto 

considerável de tarefas que atualmente existe, sob o impulso do Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

das Doenças (CEPCD), da OMS, do Parlamento Europeu da Saúde, da próxima ação comum da UE sobre 
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vacinação ao abrigo do Programa de Saúde da UE, da "Vaccines Europe", um projeto dedicado à Iniciativa 

sobre Medicamentos Inovadores (IMI) que teve início em 2013 — ADVANCE, e das recomendações 

recentes e pendentes do Conselho sobre vacinas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 238 
=== FEMM/6016 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 30       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promoção da saúde no local de trabalho, em particular a prevenção de lesões músculo-

esqueléticas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa promover a saúde no local de trabalho, que passa pela implementação de um 

sistema de reconhecimento precoce de sintomas, no quadro de uma estratégia essencial para a prevenção 

de lesões músculo-esqueléticas e a implementação de um sistema de monitorização e vigilância. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Quase dois terços dos trabalhadores da UE, na sua maioria mulheres, afirmam estar expostos a movimentos 

repetitivos das mãos e dos braços e um quarto a vibrações das ferramentas — fatores de risco significativos 

para lesões músculo-esqueléticas das cervicais e dos membros superiores que custam milhares de milhões de 

euros aos empregadores. O combate às lesões m´ssculo-esqueléticas contribui para melhorar as condições de 

vida dos trabalhadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 565 
=== GUE//7055 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 30       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Sensibilizar os futuros pais, os profissionais de saúde e o público para a importância do 

aleitamento materno 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. Sem encargos adicionais para o rendimento familiar, a amamentação é uma forma 

de alimentar o bebé com baixo custo e contribui para reduzir a pobreza. A nutrição, os alimentos, a 

segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a consecução dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas. 

Embora as taxas globais de iniciação sejam relativamente elevadas, a nível mundial, somente 40 % de 

todos os lactentes com menos de 6 meses de idade são alimentados exclusivamente com leite materno e 45 

% continuam a amamentar até aos 24 meses de idade. A disseminação das boas práticas em aleitamento 

materno poderia impedir a morte de mais de 823 000 crianças e 20 000 mães por ano. 

A World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) é uma rede mundial de pessoas e organizações que se 

dedicam a proteger, promover e apoiar o aleitamento materno em todo o mundo, com base na Declaração 

Innocenti, nos Ten Links for Nurturing the Future e na Estratégia Global da UNICEF para a 

Alimentação de Lactentes e Crianças Pequenas. A WABA goza de estatuto consultivo junto da UNICEF e 

é uma ONG com estatuto consultivo especial junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC). 

A WABA coordena a campanha anual da Semana Mundial do Aleitamento Materno e trabalha em 

estreita colaboração com muitas organizações e particulares. 

Tendo em conta o empenho da UE nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e o papel que o 

aleitamento materno desempenha para a sua realização, esta dotação destina-se a financiar e apoiar 

atividades específicas de sensibilização de futuros pais, dos profissionais e do público para a importância 

da amamentação. 

O programa prevê a possibilidade de cofinanciar ações levadas a cabo pela WABA a fim de sensibilizar os 

futuros pais, os profissionais e o público para a importância da amamentação. 

O programa contemplará ações de investigação, sensibilização e comunicação. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. A nutrição, os alimentos, a segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a 

consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É necessária uma ação 

concertada para atingir o objetivo da Assembleia Mundial da Saúde de, pelo menos, 50 % de aleitamento 

materno exclusivo até 2025. Para o efeito, precisamos, entre outras coisas, de sensibilizar a opinião pública 
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para a importância do aleitamento materno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 646 
=== GUE//7164 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 30 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 30       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Assistência ao serviço público veterinário 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa apoiar e promover os serviços públicos de saúde animal nos Estados-Membros, 

através da criação de programas destinados a apoiar e promover a saúde e o bem-estar dos animais, bem 

como a saúde pública. Estes serviços, além de preverem consultas veterinárias, devem ter como objetivo 

campanhas de prevenção e de combate de doenças de animais de companhia e gado, devendo contribuir 

para reduzir a utilização de agentes antimicrobianos e promover a prevenção e a vacinação, bem como 

basear-se em apoios para cuidados e medicamentos veterinários essenciais e assegurar a presença de 

veterinários e técnicos agrícolas nas diferentes regiões agrícolas, a fim de garantir assistência gratuita, 

cuidadosa e atempada. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A OIE reconhece os serviços veterinários como um bem público global. A saúde animal envolve questões 

relacionadas com doenças dos animais, saúde pública e controlo dos riscos ao longo da cadeia alimentar, 

assegurando o abastecimento de alimentos seguros e o bem-estar dos animais. Para garantir a saúde animal, 

é necessário dispor de serviços veterinários bem estruturados, adequados e dotados de pessoal com 

formação, com vista a detetar e aplicar rapidamente medidas de controlo e de erradicação de doenças, com 

acesso aberto a todos, a fim de garantir assistência gratuita, cuidadosa e atempada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 321 
=== AGRI/5895 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 31 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 31       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A estratégia de combate ao escaravelho vermelho e o seu impacto nas palmeiras do sul 

da Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa fazer um ponto da situação das necessidades existentes em termos de reabilitação 

ambiental e reflorestação de áreas afetadas por pragas de escaravelho vermelho que dizimam as 

palmeiras no sul da Europa, nomeadamente em Portugal e Espanha. Deve avaliar a eficácia das ações já 

desenvolvidas ao abrigo de rubricas orçamentais existentes. 

Etapas do projeto: 

1. Identificação das áreas afetadas; 

2. Avaliação das estratégias de reabilitação e da execução das rubricas orçamentais existentes; 

3. Análise das melhores práticas e de casos de sucesso; 

4. Aplicação de medidas de combate a esta praga. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto «Palmproject» (estratégias para a erradicação e contenção de pragas invasoras de Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier e Paysandisia archon Burmeister), financiado pelo Sétimo Programa-Quadro de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, visa contribuir para o desenvolvimento de tecnologias que 

detetem precocemente essas pragas e as monitorizem, bem como desenvolver métodos de erradicação e 

contenção destas pragas e de luta contra as mesmas. Será importante a criação de um projeto-piloto para 

acompanhar a aplicação destas tecnologias e métodos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 239 
=== FEMM/6017 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 31 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 31       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Programas e serviços de saúde reprodutiva 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa visa apoiar os Estados-Membros em zonas com carência de serviços públicos (zonas rurais 

ou outras) e de serviços de saúde reprodutiva, incluindo cuidados e medicamentos essenciais de 

planeamento familiar e saúde materna e neonatal, no âmbito dos serviços públicos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As políticas de austeridade impostas aos Estados-Membros conduziram a uma redução dos serviços 

públicos, nomeadamente na área da saúde, através do encerramento de hospitais e de centros de saúde, entre 

outros, o que afetou nomeadamente as populações mais vulneráveis como as mulheres e as crianças. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 240 
=== FEMM/6018 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 32 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 32       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Portal de apoio às raparigas e mulheres vítimas de assédio sexual em linha 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa desenvolver uma rede de apoio para raparigas e mulheres vítimas de 

ciberperseguição e vingança através das redes sociais. O principal objetivo consiste em criar um serviço 

de ajuda europeu, disponível exclusivamente em linha (um portal), que oferecerá uma primeira resposta 

às raparigas alvo de ciberassédio e pornografia de vingança aquando da utilização de redes sociais. Este 

serviço de apoio da UE deverá também estar diretamente disponível nas páginas ou canais das redes 

sociais e deverá ser de fácil acesso a partir de qualquer local na Europa para poder dar o primeiro apoio 

psicológico às vítimas através de chats ou videochamadas com profissionais, eventualmente, nas 24 
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línguas oficiais. O helpdesk deve, em seguida, reorientar as vítimas para, por exemplo, o aconselhamento 

familiar local mais próximo e/ou as autoridades locais para mais ajuda, quando necessário, nos casos 

mais graves. A ideia do projeto consiste em reunir profissionais especializados neste tipo de apoio e dar-

lhes acesso a este portal/helpdesk (também disponível em todas as principais redes sociais), onde as 

vítimas podem falar com os profissionais em caso de necessidade. 

O montante necessário deve cobrir o lançamento e a criação do helpdesk (rede pessoal, sítio Web, 

estrutura) e de uma sólida campanha publicitária nas redes sociais. Uma parte do financiamento deve ser 

igualmente utilizada para criar uma base de dados para endereços e contactos de estruturas já existentes 

nos Estados-Membros que prestem apoio a raparigas e mulheres vítimas de violência, para que os peritos 

que respondam às perguntas em linha possam dar uma resposta imediata às raparigas e às mulheres que 

necessitam de mais apoio. 

Importa prever uma colaboração estreita com as principais redes sociais (por exemplo, Facebook, Twitter, 

Whatsapp, Instagram) e os serviços jurídicos e policiais, para poder melhor alcançar, através de uma 

campanha publicitária (em linha), as mulheres que mais poderão necessitar de ajuda deste tipo, assim 

como a criação de um sistema que garanta o anonimato das vítimas que o desejem quando se dirigem a 

este helpdesk. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nestes últimos anos os fenómenos de ciberassédio e pornografia de vingança aumentaram 

consideravelmente graças ao anonimato e ao sentido da impunidade oferecido pelas redes sociais. As 

raparigas e as jovens mulheres são diariamente confrontadas com estes fenómenos, que devem ser 

considerados como um verdadeiro assédio sexual, mesmo não havendo um contacto físico. De facto, as 

raparigas e as mulheres são afetadas por este tipo de situação, que provoca stress e consequências mais 

graves como fortes depressões, conduzindo inclusivamente, em casos extremos, ao suicídio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 647 
=== GUE//7165 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 32 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 32       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aves e linhas elétricas de alta e média voltagem 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto visa estudar a compatibilidade das redes de linhas elétricas aéreas de alta e média 



 

 55 

voltagem com a proteção das aves selvagens, garantindo o respeito da Diretiva Aves mediante: 

- Estudos sobre a minimização de efeitos negativos; 

- A identificação das linhas de maior perigo para as aves nos Estados-Membros; 

- A avaliação sobre a eficácia dos dispositivos utilizados atualmente para reduzir a colisão de aves 

selvagens com cabos elétricos de alta voltagem; 

- A avaliação sobre a eficácia de dispositivos novos e existentes; 

- A determinação dos efeitos dos diversos dispositivos na paisagem geral e na paisagem sonora; 

- Estudos sobre os dispositivos adequados a cada tipo de ave nos Estados-Membros. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Ao longo dos anos, foram criados diversos instrumentos para dar resposta a situações de grande perigo para 

as aves, nomeadamente o potencial impacto das linhas elétricas, desde estudos sobre a conceção do traçado 

das linhas elétricas à construção de diferentes tipos de apoio e proteção para aves. Porém, os dados mais 

recentes relativos ao estudo de aves selvagens na UE revelam que, embora a Diretiva Aves tenha tido um 

efeito positivo nas populações de aves, as medidas atuais não são suficientes e muitas espécies estão em 

risco de extinção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 648 
=== GUE//7166 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 34 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 34       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Educação para a saúde na União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa promover a literacia de todos os cidadãos dos Estados-Membros no domínio da 

saúde, atendendo aos problemas específicos identificados e com maior prevalência a nível sanitário 

referidos pelos dados epidemiológicos sobre o continente europeu. 

O projeto visa facultar aos cidadãos o conhecimento, as atitudes e os valores que lhes permitam fazer 

escolhas conscientes e tomar as decisões adequadas para a sua saúde e o seu bem-estar físico, social e 

mental, bem como para a saúde daqueles que os rodeiam. 
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Importa, por conseguinte, conceber orientações e ferramentas de apoio visando a educação para a saúde 

em diferentes contextos, como a escola, o trabalho e as organizações comunitárias, entre outros, a 

realizar por organizações profissionais, educativas e de beneficência que apoiam crianças, jovens e 

adultos. 

Cumpre desenvolver orientações destinadas a contribuir para a definição das políticas de educação para a 

saúde, que se adaptem e sigam as orientações da OMS e do Conselho da Europa no domínio da educação 

para a saúde. 

Outro objetivo do presente projeto-piloto consistirá em apoiar programas que contribuam para: 

- Promover atitudes e valores que apoiem comportamentos saudáveis; 

- Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 

- Garantir o acesso universal à educação para a saúde; 

- Validar a oferta de educação para a saúde. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A educação para a saúde deve ser um processo direcionado, com estratégias específicas para ajudar as 

pessoas e as comunidades a adotar ou a alterar comportamentos que lhes permitam um melhor nível de 

saúde. Em 1984, o Comité Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou os 

objetivos regionais de «Saúde para todos», nos quais se deve basear a política de saúde dos diferentes 

Estados-Membros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 649 
=== GUE//7167 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 35 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 35       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promoção da saúde no local de trabalho, em particular a prevenção de lesões músculo-

esqueléticas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa promover a saúde no local de trabalho, que passa pela implementação de um 

sistema de reconhecimento precoce de sintomas, no quadro de uma estratégia essencial para a prevenção 

de lesões músculo-esqueléticas e a implementação de um sistema de monitorização e vigilância. 
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Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Quase dois terços dos trabalhadores da UE, na sua maioria mulheres, afirmam estar expostos a movimentos 

repetitivos das mãos e dos braços e um quarto a vibrações das ferramentas — fatores de risco significativos 

para lesões músculo-esqueléticas das cervicais e dos membros superiores que custam milhares de milhões de 

euros aos empregadores. O combate às lesões músculo-esqueléticas contribui para melhorar as condições de 

vida dos trabalhadores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 650 
=== GUE//7168 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 36 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 36       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Impacto dos herbicidas nos anfíbios e insetos polinizadores 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os objetivos deste projeto-piloto são os seguintes: 

Desenvolver uma estratégia com orientações referentes, por exemplo, ao alargamento das relações entre a 

polinização e as culturas em vários Estados-Membros; 

Prestar assistência ao desenvolvimento de políticas destinadas à conservação e à minimização do impacto 

da utilização de herbicidas nestas espécies; 

Definir um calendário para a criação de uma lista de substâncias, utilizadas em co-formulação, cuja 

inclusão em produtos fitofarmacêuticos não é autorizada; 

Reavaliar a autorização de comercialização e utilização destes produtos; 

Promover e incentivar a investigação em laboratórios públicos, centros de investigação e universidades 

sobre o controlo de plantas infestantes em zonas públicas e na agricultura, evitando a utilização de 

herbicidas; 

Reforçar e promover as medidas de proteção e a produção integrada na agricultura para evitar a 

utilização de herbicidas. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O desaparecimento dos polinizadores é uma das principais crises ambientais dos últimos anos e, segundo 

estimativas científicas, cerca de 35 % das culturas de todo o mundo dependem, em certa medida, da 

polinização por insetos e aves polinizadoras. Vários estudos demonstram, em todos os continentes, que as 

aves e os insetos polinizadores estão seriamente ameaçados de desaparecimento, devido à utilização 

indiscriminada de herbicidas e pesticidas na agricultura. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 651 
=== GUE//7169 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 36 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 36       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Promover o aleitamento materno nos Estados-Membros da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. Sem encargos adicionais para o rendimento familiar, a amamentação é uma forma 

de alimentar o bebé com baixo custo e contribui para reduzir a pobreza. A nutrição, os alimentos, a 

segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a consecução dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas. 

Embora as taxas globais de iniciação sejam relativamente elevadas, a nível mundial, somente 40 % de 

todos os lactentes com menos de 6 meses de idade são alimentados exclusivamente com leite materno e 45 

% continuam a amamentar até aos 24 meses de idade. A disseminação das boas práticas em aleitamento 

materno poderia impedir a morte de mais de 823 000 crianças e 20 000 mães por ano. 

Há muitas barreiras à criação de um ambiente propício, que encoraje as mulheres a amamentar. Estas 

incluem, entre outras, a falta de serviços de saúde, de sistemas de apoio à família e à comunidade e de 

políticas relativas ao emprego e ao local de trabalho. A publicidade agressiva a substitutos do leite 

materno agrava a situação. 

É necessária uma ação concertada para atingir o objetivo da Assembleia Mundial da Saúde de, pelo 

menos, 50 % de aleitamento materno exclusivo até 2025. Para o efeito, precisamos, entre outras coisas, de 

sensibilizar a opinião pública para a importância do aleitamento materno. Por conseguinte, este projeto-

piloto visa o lançamento nos Estados-Membros de uma campanha sobre esta questão. 

A campanha deverá centrar-se nos futuros pais, bem como no público, e envolver diferentes comunidades 

e partes interessadas. As dotações poderão ser gastas em seminários para futuros pais e todas as 

profissões pertinentes, bem como em campanhas nos meios de comunicação social e nas plataformas 
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sociais. Entre outras coisas, as ações a levar a cabo deverão: 

– promover a inclusão do aleitamento materno nos programas universitários e pós-universitários de 

todas as profissões pertinentes e nos programas relativos à saúde e desenvolvimento da mãe, do 

recém-nascido, da criança e do adolescente; 

– sensibilizar para os riscos e as desvantagens da alimentação artificial, em especial nas populações 

vulneráveis; 

– reforçar a capacidade de equipas multidisciplinares compostas de profissionais e de leigos sobre 

aleitamento materno, a fim de criar uma cadeia de afetos e de apoio para as mães; 

– aumentar a sensibilização para os efeitos benéficos que as boas práticas em aleitamento materno têm 

ao longo da vida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aleitamento materno previne a fome e a subnutrição sob todas as suas formas e garante a segurança 

alimentar dos bebés. A nutrição, os alimentos, a segurança e a redução da pobreza são fundamentais para a 

consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É necessária uma ação 

concertada para atingir o objetivo da Assembleia Mundial da Saúde de, pelo menos, 50 % de aleitamento 

materno exclusivo até 2025. Para o efeito, precisamos, entre outras coisas, de sensibilizar a opinião pública 

para a importância do aleitamento materno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 652 
=== GUE//7171 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 03 77 38 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 03 77 38       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Programas e serviços de saúde reprodutiva 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa visa apoiar os Estados-Membros em zonas com carência de serviços públicos (zonas rurais 

ou outras) e de serviços de saúde reprodutiva, incluindo cuidados e medicamentos essenciais de 

planeamento familiar e saúde materna e neonatal, no âmbito dos serviços públicos. 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As políticas de austeridade impostas aos Estados-Membros conduziram a uma redução dos serviços 

públicos, nomeadamente na área da saúde, através do encerramento de hospitais e de centros de saúde, entre 

outros, o que afetou nomeadamente as populações mais vulneráveis como as mulheres e as crianças. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 367 
=== ENVI/5286 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 01 — Contribuir para um estatuto de saúde animal mais elevado e um elevado nível de 

proteção dos animais na União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 01 160 000 000 135 200 000 163 500 000 134 040 000 160 500 000 134 040 000 3 000 000  163 500 000 134 040 000 

Reserva           

Total 160 000 000 135 200 000 163 500 000 134 040 000 160 500 000 134 040 000 3 000 000  163 500 000 134 040 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 578 
=== GUE//7068 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 01 — Contribuir para um estatuto de saúde animal mais elevado e um elevado nível de 

proteção dos animais na União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 01 160 000 000 135 200 000 163 500 000 134 040 000 160 500 000 134 040 000 19 500 000 26 300 000 180 000 000 160 340 000 

Reserva           

Total 160 000 000 135 200 000 163 500 000 134 040 000 160 500 000 134 040 000 19 500 000 26 300 000 180 000 000 160 340 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A assistência financeira da União ajuda a acelerar a erradicação e o controlo de doenças animais, 

concedendo fundos que complementam os recursos financeiros nacionais. A maior parte destas doenças ou 

infeções são zoonoses transmissíveis ao homem. A falta de financiamento poderá por em causa a saúde 

pública e os cidadãos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 368 
=== ENVI/5287 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 02 — Assegurar a deteção atempada de organismos prejudiciais aos vegetais e a sua 

erradicação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 02 22 000 000 13 200 000 22 500 000 10 750 000 22 100 000 10 750 000 400 000  22 500 000 10 750 000 

Reserva           

Total 22 000 000 13 200 000 22 500 000 10 750 000 22 100 000 10 750 000 400 000  22 500 000 10 750 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 577 
=== GUE//7067 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 02 — Assegurar a deteção atempada de organismos prejudiciais aos vegetais e a sua 

erradicação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 02 22 000 000 13 200 000 22 500 000 10 750 000 22 100 000 10 750 000  5 250 000 22 100 000 16 000 000 

Reserva           

Total 22 000 000 13 200 000 22 500 000 10 750 000 22 100 000 10 750 000  5 250 000 22 100 000 16 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A dotação destina-se a combater as ameaças que pesam sobre inúmeros ecossistemas florestais, 

nomeadamente a propagação de espécies exóticas invasoras e as pragas (como o nemátodo do pinheiro e 

outros). Abrange igualmente as contribuições da UE para medidas específicas destinadas à agricultura nas 

regiões ultraperiféricas da União, nas quais o impacto destas pragas na economia local e regional é mais 

acentuado e prolongado. Assim, comprova-se a necessidade de reforçar as dotações para autorizações e 

pagamentos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 369 
=== ENVI/5288 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 03 — Assegurar controlos eficazes, eficientes e fiáveis 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 03 55 483 000 53 280 000 58 989 000 48 210 000 54 989 000 48 210 000 4 000 000  58 989 000 48 210 000 

Reserva           

Total 55 483 000 53 280 000 58 989 000 48 210 000 54 989 000 48 210 000 4 000 000  58 989 000 48 210 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 370 
=== ENVI/5289 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 04 — Fundo para medidas de emergência relativas à fito e à zoossanidade 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 04 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 8 500 000  50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 8 500 000  50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 915 
=== EPP//8080 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 04 — Fundo para medidas de emergência relativas à fito e à zoossanidade 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 04 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 18 500 000 10 000 000 60 000 000 60 000 000 

Reserva           

Total 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 18 500 000 10 000 000 60 000 000 60 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

O aparecimento de algumas doenças animais na União .......... disponibilizando meios da União de combate a 

essas doenças. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reserva será desbloqueada quando a Autoridade Palestiniana se comprometer a reformar os seus 

programas e manuais escolares, para que fiquem conformes com as normas da UNESCO em matéria de 

paz e tolerância no ensino. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, registaram-se vários surtos de peste suína africana na União Europeia. Em meados de 
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2018, foram confirmados surtos em vários Estados-Membros. Esses surtos afetam tanto pequenas 

explorações como explorações de maiores dimensões. A União deve dispensar ajuda aos Estados-membros 

afetados pela peste suína africana, a fim de reduzir o impacto negativo nos agricultores e trabalhadores das 

regiões mais afetadas por esta doença. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 576 
=== GUE//7066 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 17 04 04 — Fundo para medidas de emergência relativas à fito e à zoossanidade 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 04 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 11 000 000  52 500 000 50 000 000 

Reserva           

Total 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 41 500 000 50 000 000 11 000 000  52 500 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aumento das dotações proposto visa melhorar o combate às ameaças que pesam sobre os animais e sobre 

os inúmeros ecossistemas florestais. Visa igualmente aumentar as contribuições para as medidas específicas 

destinadas à agricultura nas regiões ultraperiféricas da UE, e para os Estados Membros com elevada 

exposição ao risco e menor capacidade económica, nas quais o impacto destas pragas, na economia local e 

regional, apresenta características mais graves e prolongadas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 953 
=== EFDD/7274 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 07       300 000 300 000 300 000 300 000 

Reserva           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Melhores práticas para a produção de ovos sem gaiolas, incluindo a criação de frangas 

para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais e a segurança alimentar 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Diretiva 1999/74/CE, que estabelece as normas mínimas relativas à proteção das galinhas poedeiras, 

continua a permitir a utilização das chamadas «gaiolas melhoradas». No entanto, as galinhas mantidas 

nestas gaiolas não têm espaço nem recursos suficientes para manifestarem comportamentos importantes, 

nomeadamente para banhos de areia, para esgravatar o solo em busca de alimento e para nidificação. A 

debicagem de penas e as lesões no esqueleto das galinhas são problemas frequentes que podem prejudicar 

a saúde e o bem-estar dos animais, bem como a produtividade. Além disso, as frangas (galinhas poedeiras 



 

 64 

jovens) não estão protegidas pela legislação em vigor, ainda que as condições de criação destes animais 

possam vir a afetar negativamente a sua saúde e o seu bem-estar, designadamente dando origem a 

perturbações, como, por exemplo, a debicagem de penas e o canibalismo. Graças ao sistema obrigatório 

de rotulagem para os ovos com casca, os consumidores optam cada vez mais por ovos provenientes de 

sistemas de produção sem gaiolas. Países como a Alemanha e a Áustria, e a região da Valónia na Bélgica, 

já aprovaram legislação com o objetivo de proibir as gaiolas para galinhas poedeiras, em resposta às 

preocupações da sociedade e às tendências da indústria. Os principais retalhistas e empresas do setor 

alimentar europeu também assumiram compromissos voluntários no sentido de eliminar 

progressivamente os ovos produzidos em gaiolas da sua cadeia de abastecimento, na maioria dos casos até 

2025 ou num prazo mais curto. Este projeto-piloto visa desenvolver orientações técnicas para os 

agricultores sobre sistemas otimizados para a criação de frangas e galinhas poedeiras sem gaiolas, com 

vista a maximizar a saúde e o bem-estar dos animais, garantindo ao mesmo tempo a viabilidade e a 

resiliência do setor. 

O projeto basear-se-á nos conhecimentos especializados necessários das partes interessadas sobre 

sistemas de criação de galinhas poedeiras sem gaiolas capazes de garantir níveis de bem-estar mais 

elevados, em países onde já se registaram progressos significativos na transição para a produção de ovos 

sem gaiolas, como a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca e os Países Baixos. O projeto prevê uma 

componente de divulgação, em particular em países cujos agricultores possam necessitar de apoio mais 

específico, como a Itália, a Espanha e a Polónia. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Com 360 milhões de galinhas poedeiras, a UE é o 3.º produtor mundial de ovos. Embora haja diferenças 

geográficas, a produção de ovos provenientes de sistemas sem gaiolas tem vindo a aumentar constantemente, 

tendo atualmente atingido 45 % da produção total da UE. Por força dos compromissos do setor ou da 

legislação pendente, os produtores de ovos serão forçados a mudar em grande escala para a produção sem 

gaiolas nos próximos anos. Os conhecimentos especializados e a orientação aos agricultores sobre os 

sistemas disponíveis sem gaiolas devem garantir condições otimizadas de bem-estar dos animais e de saúde 

pública, uma melhoria da segurança alimentar, a par do aumento da produtividade e do benefício por parte 

dos agricultores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 554 
=== GUE//7043 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 07       300 000 300 000 300 000 300 000 

Reserva           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Melhores práticas para a produção de ovos sem gaiolas, incluindo a criação de frangas 

para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais e a segurança alimentar 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Diretiva 1999/74/CE, que estabelece as normas mínimas relativas à proteção das galinhas poedeiras, 

continua a permitir a utilização das chamadas «gaiolas melhoradas». No entanto, as galinhas mantidas 

nestas gaiolas não têm espaço nem recursos suficientes para manifestarem comportamentos importantes, 

nomeadamente para banhos de areia, para esgravatar o solo em busca de alimento e para nidificação. A 

debicagem de penas e as lesões no esqueleto das galinhas são problemas frequentes que podem prejudicar 

a saúde e o bem-estar dos animais, bem como a produtividade. Além disso, as frangas (galinhas poedeiras 

jovens) não estão protegidas pela legislação em vigor, ainda que as condições de criação destes animais 

possam vir a afetar negativamente a sua saúde e o seu bem-estar, designadamente dando origem a 

perturbações, como, por exemplo, a debicagem de penas e o canibalismo. Graças ao sistema obrigatório 

de rotulagem para os ovos com casca, os consumidores optam cada vez mais por ovos provenientes de 

sistemas de produção sem gaiolas. Países como a Alemanha, a Áustria e a região da Valónia, na Bélgica, 

já aprovaram legislação com o objetivo de proibir as gaiolas para galinhas poedeiras, em resposta às 

preocupações da sociedade e às tendências da indústria. Os principais retalhistas e empresas do setor 

alimentar europeu também assumiram compromissos voluntários no sentido de eliminar 

progressivamente os ovos produzidos em gaiolas da sua cadeia de abastecimento, na maioria dos casos até 

2025 ou num prazo mais curto. Este projeto-piloto visa desenvolver orientações técnicas para os 

agricultores sobre sistemas otimizados para a criação de frangas e galinhas poedeiras sem gaiolas, com 

vista a maximizar a saúde e o bem-estar dos animais, garantindo ao mesmo tempo a viabilidade e a 

resiliência do setor. 

O projeto basear-se-á nos conhecimentos especializados necessários das partes interessadas sobre 

sistemas de criação de galinhas poedeiras sem gaiolas capazes de garantir níveis de bem-estar mais 

elevados, em países onde já se registaram progressos significativos na transição para a produção de ovos 

sem gaiolas, como a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca e os Países Baixos. O projeto prevê uma 

componente de divulgação, em particular em países cujos agricultores possam necessitar de apoio mais 

específico, como a Itália, a Espanha e a Polónia. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Com 360 milhões de galinhas poedeiras, a UE é o terceiro produtor mundial de ovos. A produção de ovos 

provenientes de sistemas sem gaiolas tem vindo a aumentar de forma constante, tendo atualmente atingido 

45 % da produção total da UE. Por força dos compromissos do setor ou da legislação pendente, os 

produtores de ovos serão forçados, nos próximos anos, a mudar de forma maciça para a produção sem 

gaiolas. É urgente proporcionar conhecimentos especializados e orientação aos agricultores sobre os 

sistemas sem gaiolas disponíveis, que possam garantir de forma otimizada o bem-estar animal e a saúde 

pública, uma melhor segurança alimentar, a par do aumento da produtividade e da rentabilidade dos 

agricultores. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 581 
=== GUE//7071 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 07       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — Campanhas de esclarecimento e de vacinação 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Com os novos surtos de doenças infecciosas que mais uma vez abalam os países europeus, torna-se cada 

vez mais necessário promover ações de informação e formação de pais e educadores relativamente aos 

efeitos das vacinas na saúde, tanto em termos gerais como a nível individual. É necessário promover a 

utilização de meios eficazes pelos profissionais de saúde para informar a população, de forma científica e 

crítica, para que esta possa fazer escolhas informadas, que não ponham em perigo a sua saúde nem a 

saúde pública; Trata-se de contribuir para o combate a epidemias que podem ser facilmente contidas e 

controladas e até mesmo para a erradicação de alguns dos agentes infectocontagiosos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O impacto positivo das vacinas na saúde pública está bem documentado; no século passado, as vacinas 

contribuíram para a erradicação da varíola e a redução significativa das doenças infantis transmissíveis. Com 

os novos surtos de doenças infecciosas que mais uma vez abalam os países europeus, torna-se cada vez mais 

necessário demonstrar que as vacinas são uma forma eficaz e segura de prevenir determinadas doenças. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 653 
=== GUE//7172 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 07       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — Campanhas de vacinação e de informação 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Com os novos surtos de doenças infecciosas que mais uma vez abalam os países europeus, torna-se cada 

vez mais necessário: promover ações de informação e formação de pais e educadores sobre a saúde e os 

impactos das vacinas na saúde das pessoas; promover a utilização de meios eficazes pelos profissionais de 

saúde para informar a população, de forma científica e crítica, para que esta possa fazer escolhas 

informadas, que não ponham em perigo a sua saúde nem a saúde pública; contribuir para o combate a 

epidemias que podem ser facilmente contidas e controladas e, até, para a erradicação de alguns dos 

agentes infectocontagiosos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O impacto positivo das vacinas na saúde pública está bem documentado — no século passado, contribuíram 

para a erradicar a varíola e reduzir significativamente as doenças infantis transmissíveis. Com os novos 

surtos de doenças infecciosas que mais uma vez abalam os países europeus, torna-se cada vez mais 

necessário demonstrar que as vacinas são uma forma eficaz e segura de prevenir determinadas doenças. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 345 
=== ENVI/5263 === 

apresentada por Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 08 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 08       800 000 800 000 800 000 800 000 

Reserva           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Guias de boas práticas para otimizar o bem-estar de novilhas, vacas e vitelos no setor do 

leite 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A abolição das quotas leiteiras em 2015 levou o setor europeu do leite a uma maior industrialização e 

intensificação, do que resultou que a oferta superasse a procura em determinados períodos. 

Paralelamente, as vacas leiteiras atingiram desempenhos produtivos sem precedentes, com uma produção 

média de leite que atinge atualmente 9,600 kg de leite/ano nos principais países produtores. A expansão 

do setor leiteiro e o aumento da produtividade média das vacas leiteiras não foram acompanhados de 

políticas atualizadas em bem-estar dos animais. Com base num recente relatório da Comissão, é difícil 

estimar o impacto da presente diretiva no bem-estar das vacas leiteiras, porque as autoridades 

competentes só podem controlar uma proporção mínima de explorações leiteiras (menos de 1 %) e porque 
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as inspeções oficiais se centram na condicionalidade. Os dados disponíveis indicam que não é suficiente a 

atenção dispensada a parâmetros como a mastite, a claudicação, a conceção do cubículo, o conforto do 

repouso, que, como é sabido, influenciam não só o bem-estar, mas também a saúde e a longevidade das 

vacas leiteiras na exploração. De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a 

seleção de medidas "animais" adequadas, a normalização dos protocolos de avaliação e a centralização 

dos dados recolhidos para utilização pelas autoridades competentes e pelas partes interessadas constituem 

passos importantes para melhorar o bem-estar dos bovinos. 

Este projeto-piloto tem quatro objetivos principais: (1) recolher os conhecimentos especializados e as 

provas disponíveis que desenvolveram cientistas, a indústria e as ONG responsáveis pelo bem-estar dos 

animais; (2) produzir um conjunto claro de guias de boas e melhores práticas em matéria de bem-estar 

das novilhas, vacas leiteiras e vitelos, com base em indicadores "animais" sólidos; (3) divulgar as 

conclusões às partes interessadas e (4) avaliar os resultados da estratégia de divulgação. O projeto 

reunirá as partes interessadas relevantes de toda a cadeia leiteira. Basear-se-á na experiência e nos 

conhecimentos especializados obtidos com sistemas de produção leiteira intensivos e alternativos, 

disponíveis na Suécia, na Alemanha, nos Países Baixos e na França, bem como noutros Estados-

Membros que sofreram rápidas mudanças no setor leiteiro, como a Irlanda, a Estónia e a Polónia. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A proteção das vacas leiteiras é abrangida pela Diretiva 98/58/CE, mas os efeitos da sua aplicação pelos 

Estados-Membros continuam, em grande medida, a ser desconhecidos. Os indicadores "animais" (isto é, 

pontuação na marcha, pontuação da condição corporal), embora por vezes medidos, não são registados de 

forma coerente e não estão à disposição das autoridades competentes. Um estudo do Parlamento concluiu 

que a claudicação nas vacas leiteiras é uma das condições dolorosas mais subestimadas no setor da pecuária. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1314 
=== S&D//7730 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 08 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 08       800 000 800 000 800 000 800 000 

Reserva           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Guias de boas práticas para otimizar o bem-estar de novilhas, vacas e vitelos no setor do 

leite 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

"A abolição das quotas leiteiras em 2015 levou o setor europeu do leite a uma maior industrialização e 
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intensificação, do que resultou que a oferta superasse a procura em determinados períodos. As vacas 

leiteiras atingiram desempenhos produtivos sem precedentes, com uma produção média de leite que 

atinge atualmente 9 600 kg de leite/ano nos principais países produtores. Outra consequência do aumento 

do número de vacas leiteiras em alguns países (por exemplo, na Irlanda) tem sido um excedente de jovens 

vitelos, que continuam a ser transportados em distâncias muito longas para explorações especializadas de 

engorda, uma vez que a produção de bovinos jovens para abate se concentra em apenas alguns países da 

UE. 

A expansão do setor leiteiro, o aumento da produtividade média das vacas leiteiras e o excedente de 

vitelos não foram acompanhados de políticas atualizadas em matéria de bem-estar dos animais. As 

autoridades competentes só podem verificar uma percentagem mínima de explorações leiteiras (menos de 

1%) e as inspeções oficiais centram-se no controlo da condicionalidade, e não no bem-estar animal. Um 

relatório recente da Comissão indica que não é suficiente a atenção dispensada a parâmetros como a 

mastite, a claudicação, a conceção dos cubículos, o conforto de descanso – que, como é sabido, 

influenciam não só o bem-estar, mas também a saúde e a longevidade das vacas leiteiras na exploração. 

Ao mesmo tempo, o bem-estar dos vitelos de raças leiteiras não desmamados está em risco durante o 

transporte de longa distância. 

Este projeto-piloto tem cinco objetivos principais: (1) recolher os conhecimentos especializados e as 

provas disponíveis sobre o bem-estar do gado leiteiro, desenvolvidos por cientistas, pela indústria e pelas 

ONG ativas no domínio do bem-estar dos animais; (2) produzir um conjunto claro de guias de boas 

práticas e de práticas de excelência para o bem-estar de novilhas, vacas leiteiras e vitelos, com base em 

indicadores «animais» sólidos; (3) proceder uma avaliação do impacto socioeconómico: a) da passagem 

para a criação local de vitelos de raças leiteiras, exportando carne em vez de animais vivos e b) de 

medidas políticas que possam contribuir para a promoção da criação local em alternativa à exportação de 

animais vivos; (4) divulgar as conclusões às partes interessadas; (5) avaliar os resultados da estratégia de 

divulgação. 

O projeto reunirá as partes interessadas relevantes de toda a cadeia leiteira. Basear-se-á na experiência e 

nos conhecimentos especializados obtidos com sistemas de produção leiteira intensivos e alternativos, 

disponíveis na Suécia, na Alemanha, nos Países Baixos e na França, bem como noutros Estados-

Membros que sofreram rápidas mudanças no setor leiteiro, como a Irlanda, a Estónia e a Polónia. 

" 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A proteção das vacas leiteiras é abrangida pelas disposições gerais da Diretiva 98/58/CE mas, até ao 

momento, os efeitos da sua aplicação pelos Estados-Membros continuam, em grande medida, a ser 

desconhecidos. Os indicadores «animais» (como a pontuação na marcha ou a pontuação da condição 

corporal), embora por vezes medidos, não são registados de forma coerente e não estão à disposição das 

autoridades competentes. Além disso, existem preocupações quanto ao bem-estar dos vitelos de raças 

leiteiras não desmamados transportados em longas distâncias para explorações de engorda. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 322 
=== AGRI/5902 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 17 04 77 09 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

17 04 77 09       500 000 500 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Tradução e divulgação de orientações sobre o cuidado e a detenção de cavalos, burros e 

seus híbridos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto visa promover melhores práticas para a detenção, o cuidado, o adestramento e a 

utilização de cavalos, burros e seus híbridos através da divulgação de informações práticas de base em 

toda a UE. 

Na União Europeia, existem aproximadamente 7 milhões de cavalos, burros, mulas e seus híbridos 

(equídeos) e o setor em causa emprega cerca de 900 000 pessoas nos Estados-Membros, sendo, em muitos 

casos, o segundo maior empregador rural a seguir à agricultura. Estima-se que o setor dos desportos 

equestres, por si só, contribua com, pelo menos, 100 000 000 000 EUR por ano para a economia da UE. 

Os equídeos são o animal mais versátil, uma vez que, para além de serem uma fonte de leite e carne, são 

também atletas de competição, animais de companhia, animais de trabalho nos setores dos transportes, do 

turismo, da agrossilvicultura e da terapia, bem como animais utilizados na investigação e também 

animais selvagens ou semisselvagens. Os equídeos não se enquadram totalmente nas categorias utilizadas 

na legislação e nas políticas, podendo facilmente ficar excluídos devido às lacunas existentes entre as leis 

elaboradas para os animais de companhia e as que se destinam aos animais de criação, muitas vezes em 

detrimento do seu bem-estar. 

Na sequência de um apelo da Dinamarca, da Bélgica, da Suécia, dos Países Baixos e da Alemanha à 

Comissão Europeia, foi criado um subgrupo de «iniciativa voluntária» sobre o bem-estar dos equídeos na 

segunda reunião da plataforma da UE para o bem-estar dos animais (novembro de 2017). A iniciativa 

voluntária dos equídeos, lançada pela administração veterinária e alimentar dinamarquesa, é constituída 

por sete Estados-Membros (FR, CZ, SE, DE, NL, IT e DK), dois peritos independentes, três organizações 

empresariais e profissionais (ISAE, FVE e CopaCogeca), juntamente com o Eurogroup for Animals, a 

World Horse Welfare e a Animals Angels. A iniciativa voluntária pretende apresentar os resultados do 

seu trabalho à plataforma da UE para o bem-estar dos animais no final de 2018. 

O trabalho desenvolvido pela iniciativa voluntária centra-se principalmente na promoção da detenção 

responsável de equídeos, mediante o desenvolvimento e a divulgação de documentos de orientação da UE 

sobre a detenção, o cuidado e a utilização de cavalos, burros e seus híbridos. Tendo em conta as 

consideráveis diferenças existentes entre os 28 Estados-Membros no que se refere a alguns aspetos da 

legislação, a orientação da UE seria crucial para combater os problemas de bem-estar generalizados que 

afetam os equídeos e que são principalmente causados pela falta de conhecimentos, por parte dos 

proprietários, sobre os cuidados a prestar aos equídeos. Os documentos de orientação da iniciativa 

voluntária também permitem tirar partido das recomendações da resolução histórica do Parlamento 

Europeu sobre a responsabilidade dos donos e os cuidados a prestar aos equídeos (2016/2078(INI)), que 

foi apoiada e aprovada pela esmagadora maioria dos deputados ao Parlamento Europeu. 

A iniciativa voluntária irá elaborar dois documentos de orientação principais: o primeiro com 

recomendações sobre as necessidades específicas dos cavalos, e o segundo com recomendações sobre as 

necessidades específicas dos burros e seus híbridos. Posteriormente, as orientações serão convertidas em 
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fichas informativas, a fim de destacar questões específicas ou mais importantes sobre os equídeos e de 

proporcionar orientação adaptada ao público a que se destinam. A divulgação destas recomendações nas 

orientações principais deve ser apoiada pela organização de ações de formação dirigidas a diversos 

públicos. 

Tal está igualmente em consonância com a estratégia em matéria de bem-estar dos animais para o 

período 2012-2015, que prevê a concessão de fundos para a realização de campanhas de informação ou 

iniciativas educativas transnacionais bem-sucedidas sobre o bem-estar dos animais, e com as 

recomendações do estudo «Educawel». 

O projeto-piloto proposto aborda a necessidade dos Estados-Membros de proporcionar a todos os 

proprietários de equídeos informação adequada e acessível e instrumentos educativos que lhes permitam 

combater a persistente falta de conhecimentos sobre a responsabilidade dos donos e os cuidados a prestar 

aos equídeos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em conformidade com o mandato da plataforma da UE para o bem-estar dos animais, o projeto-piloto 

garantiria o apoio da Comissão ao trabalho dos Estados-Membros no contexto das iniciativas voluntárias 

promovidas pelo subgrupo, isto é, através da divulgação de orientações da UE sobre os equídeos, o 

intercâmbio de informações entre os Estados-Membros, as boas práticas e a compreensão do princípio da 

detenção responsável pelos cidadãos da UE. O projeto-piloto proporcionará um instrumento para promover o 

bem-estar dos equídeos entre os proprietários de equídeos na UE através de meios não legislativos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 470 
=== LIBE/5663 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Migração e Assuntos Internos» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 01 51 078 071 51 078 071 52 663 448 52 663 448 52 209 127 52 209 127 454 321 454 321 52 663 448 52 663 448 

Reserva           

Total 51 078 071 51 078 071 52 663 448 52 663 448 52 209 127 52 209 127 454 321 454 321 52 663 448 52 663 448 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 975 
=== EFDD/7296 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Migração e Assuntos Internos» 

Modificar os valores e a designação como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 01 51 078 071 51 078 071 52 663 448 52 663 448 52 209 127 52 209 127 -2 610 456 -2 610 456 49 598 671 49 598 671 

Reserva           

Total 51 078 071 51 078 071 52 663 448 52 663 448 52 209 127 52 209 127 -2 610 456 -2 610 456 49 598 671 49 598 671 

Designação: 

 Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção «Migração e Assuntos 

Internos» 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 471 
=== LIBE/5662 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 02 01 3 282 600 3 282 600 3 651 866 3 651 866 3 489 085 3 489 085 162 781 162 781 3 651 866 3 651 866 

Reserva           

Total 3 282 600 3 282 600 3 651 866 3 651 866 3 489 085 3 489 085 162 781 162 781 3 651 866 3 651 866 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 996 
=== EFDD/7317 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 02 11 2 578 173 2 578 173 2 653 173 2 653 173 2 594 869 2 594 869 -594 869 -594 869 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total 2 578 173 2 578 173 2 653 173 2 653 173 2 594 869 2 594 869 -594 869 -594 869 2 000 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 
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quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 472 
=== LIBE/5664 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 02 11 2 578 173 2 578 173 2 653 173 2 653 173 2 594 869 2 594 869 58 304 58 304 2 653 173 2 653 173 

Reserva           

Total 2 578 173 2 578 173 2 653 173 2 653 173 2 594 869 2 594 869 58 304 58 304 2 653 173 2 653 173 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 473 
=== LIBE/5665 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 01 03 — Despesas relacionadas com equipamentos e serviços de tecnologias da informação e 

comunicação do domínio de intervenção «Migração e Assuntos Internos» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 03 3 301 855 3 301 855 3 519 956 3 519 956 3 448 988 3 448 988 70 968 70 968 3 519 956 3 519 956 

Reserva           

Total 3 301 855 3 301 855 3 519 956 3 519 956 3 448 988 3 448 988 70 968 70 968 3 519 956 3 519 956 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 569 
=== GUE//7059 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 01 04 01 — Despesas de apoio ao Fundo para a Segurança Interna  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 04 01 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

O Fundo para a Segurança Interna deve ser extinto, uma vez que este fundo promove uma maior 

militarização da migração e a luta contra a entrada de refugiados, bem como a recusa e a repulsa dos 

mesmos. Além disso, cria uma amálgama entre segurança interna e externa. 

Os fundos devem ser reafetados a fins de natureza estritamente civil, nomeadamente à luta contra as causas 

profundas da migração, como a pobreza e os conflitos violentos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 475 
=== LIBE/5667 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 01 04 03 — Despesas de apoio ao Programa «Europa para os cidadãos» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 01 04 03 174 000 174 000 181 000 181 000 101 000 101 000 80 000 80 000 181 000 181 000 

Reserva           

Total 174 000 174 000 181 000 181 000 101 000 101 000 80 000 80 000 181 000 181 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 679 
=== ALDE/7803 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 01 — Apoio à gestão das fronteiras e à política comum de vistos para facilitar as 

deslocações legítimas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 01 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 311 912 547 359 867 661 173 488 453  485 401 000 359 867 661 

Reserva     18 405 000 18 405 000   18 405 000 18 405 000 

Total 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 330 317 547 378 272 661 173 488 453  503 806 000 378 272 661 

JUSTIFICAÇÃO: 

No contexto de um vasto leque de preocupações em matéria de segurança que ultrapassam a capacidade de 

reação dos Estados-Membros, é essencial garantir um nível adequado de dotações nesta rubrica. Propõe-se o 

restabelecimento do nível de dotações de autorização de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 955 
=== EFDD/7276 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Número 18 02 01 01 — Apoio à gestão das fronteiras e à política comum de vistos para facilitar as 

deslocações legítimas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 01 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 311 912 547 359 867 661 7 798 123  319 710 670 359 867 661 

Reserva     18 405 000 18 405 000   18 405 000 18 405 000 

Total 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 330 317 547 378 272 661 7 798 123  338 115 670 378 272 661 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário reforçar o programa relativo à segurança interna, para que, num espírito de solidariedade da 

UE, os Estados-Membros que devem proteger as fronteiras sejam ativamente apoiados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 921 
=== EPP//8086 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 01 — Apoio à gestão das fronteiras e à política comum de vistos para facilitar as 

deslocações legítimas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 01 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 311 912 547 359 867 661 18 405 000 18 405 000 330 317 547 378 272 661 

Reserva     18 405 000 18 405 000 -18 405 000 -18 405 000 p.m. p.m. 

Total 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 330 317 547 378 272 661   330 317 547 378 272 661 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). Sem reserva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 477 
=== LIBE/5719 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 01 — Apoio à gestão das fronteiras e à política comum de vistos para facilitar as 

deslocações legítimas 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 01 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 311 912 547 359 867 661 -80 690 264 -95 076 798 231 222 283 264 790 863 

Reserva     18 405 000 18 405 000 -18 405 000 -18 405 000 p.m. p.m. 

Total 503 806 000 290 460 323 330 317 547 378 272 661 330 317 547 378 272 661 -99 095 264 -113 481 798 231 222 283 264 790 863 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O Fundo para a Segurança Interna contribui para a realização dos seguintes objetivos específicos: 

Alterar o texto do seguinte modo: 
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– apoiar uma política comum de vistos a fim de facilitar as deslocações legítimas, prestar um serviço de 

elevada qualidade aos requerentes de visto, assegurar o tratamento equitativo dos nacionais de países 

terceiros e combater a imigração irregular,ilegal, 

– apoiar a gestão integrada das fronteiras, incluindo a promoção de uma maior harmonização das medidas 

de gestão das fronteiras em conformidade com as normas da União e através do intercâmbio de 

informações entre os Estados-Membros e entre Estados-Membros e a Frontex, a fim de assegurar, por 

um lado, um nível elevado e uniforme de controlo e a proteção das fronteiras externas, incluindo a luta 

contra a imigração irregularilegal e, por outro, a passagem sem problemas das fronteiras externas, em 

conformidade com o acervo de Schengen, garantindo simultaneamente o acesso à proteção internacional 

a quem dela necessite, de acordo com as obrigações assumidas pelos Estados-Membros no domínio dos 

direitos humanos, incluindo o princípio da não repulsão, e tendo devidamente em conta as características 

das pessoas em causa e a perspetiva de género. 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas .......... Estados-Membros, em especial nos seguintes 

domínios: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– infraestruturas, edifícios e sistemas necessários nos pontos de passagem de fronteiras e para a vigilância 

entre pontos de passagem de fronteira, para impedir e combater a passagem não autorizada das 

fronteiras, a imigração irregularilegal e a criminalidade transnacional, assim como para garantir a 

fluidez dos fluxos de deslocações, 

– equipamento operacional, meios de transporte e sistemas de comunicação necessários para um controlo 

eficaz e seguro das fronteiras e a deteção de pessoas, 

– sistemas informáticos e de comunicações para a gestão eficaz dos fluxos migratórios nas fronteiras, 

incluindo investimentos nos sistemas existentes e futuros,  

– infraestruturas, edifícios, sistemas informáticos e de comunicação e equipamento operacional necessário 

ao processamento de pedidos de visto e à cooperação consular, assim como outras ações destinadas a 

melhorar a qualidade dos serviços prestados aos requerentes de vistos,  

– formação profissional sobre a utilização desses equipamentos e desses sistemas e promoção de normas 

de gestão da qualidade, bem como a formação profissional dos guardas de fronteira, nomeadamente, se 

adequado, em países terceiros, no tocante ao desempenho das suas tarefas de vigilância, aconselhamento 

e controlo relativamente ao direito internacional em matéria de direitos humanos, e tendo em conta uma 

abordagem atenta às questões de género, incluindo a identificação das vítimas do tráfico de seres 

humanos e da introdução ilícita de pessoas, 

– destacamento de oficiais de ligação dos serviços de imigração e de consultores em documentação para 

países terceiros e intercâmbio e destacamento de guardas de fronteira entre Estados-Membros ou entre 

um Estado-Membro e um país terceiro,  

– estudos, formação profissional, projetos-piloto e outras ações para o estabelecimento gradual de um 

sistema de gestão integrada das fronteiras externas, nos termos do artigo 3.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 

n.o 515/2014, incluindo ações destinadas a incentivar a cooperação entre serviços, tanto no interior dos 

Estados-Membros como entre estes últimos, e ações no domínio da interoperabilidade e da harmonização 

dos sistemas de gestão de fronteiras, 

– estudos, projetos-piloto e ações destinados a aplicar as recomendações, normas operacionais e boas 

práticas resultantes da cooperação operacional entre Estados-Membros e as agências da União. 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se também a cobrir as despesas relativas às ações que envolvem países terceiros, 

nomeadamente:  
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– sistemas de informação, ferramentas ou equipamentos para a partilha de informação entre os Estados-

Membros e países terceiros,  

– ações relativas à cooperação operacional entre os Estados-Membros e países terceiros, incluindo 

operações conjuntas,  

– projetos em países terceiros que visem melhorar os sistemas de vigilância a fim de assegurar a 

cooperação com o Eurosor, 

– estudos, seminários, workshops, conferências, formação, equipamento e projetos-piloto destinados a 

disponibilizar a países terceiros competências especializadas ad hoc a nível técnico e operacional, 

– estudos, seminários, workshops, conferências, formação, equipamentos e projetos-piloto destinados à 

aplicação de recomendações específicas, de normas operacionais e de boas práticas resultantes da 

cooperação operacional entre os Estados-Membros e as agências da União em países terceiros. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta rubrica orçamental é reduzida em 30 % a fim de anular qualquer despesa nova ou em curso relacionada 

com medidas relativas a países terceiros e aplicadas nesses países, em particular a partilha de informações 

com países terceiros, as operações conjuntas, Eurosur, etc. Está comprovado que a cooperação com países 

terceiros no domínio da gestão das fronteiras tem um impacto sobre os direitos fundamentais, em especial 

nos países que não aplicam a Convenção de Genebra na íntegra ou não garantem um nível adequado de 

proteção dos direitos fundamentais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 681 
=== ALDE/7805 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 02 — Prevenção e luta contra a criminalidade organizada transnacional e melhoria da 

gestão dos riscos relacionados com a segurança e das crises 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 02 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 18 000 000  153 679 988 233 349 807 

Reserva           

Total 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 18 000 000  153 679 988 233 349 807 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir o financiamento de ações nos Estados-Membros, em especial nos seguintes 

domínios: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– ações que contribuam para melhorar a cooperação e coordenação policial entre as autoridades com 

funções coercivas, incluindo com e entre os organismos competentes da União, em especial a Europol e 

a Eurojust, a criação de equipas de investigação conjuntas e qualquer outra operação conjunta de âmbito 

transnacional, o acesso e intercâmbio de informações e as tecnologias interoperáveis, 

– o desenvolvimento de iniciativas de luta contra o terrorismo com vista a dar respostas adequadas às 

ameaças emergentes, nomeadamente as relacionadas com a radicalização no próprio território nacional e 

os combatentes estrangeiros, tanto os que se encontram no estrangeiro como os que chegam ou 

regressam a um ou vários Estados-Membros ou países candidatos, 
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– a melhoria da gestão das situações de crise na sequência de um ataque terrorista mediante prestação 

de assistência financeira adequada às vítimas, aos seus familiares próximos e a pessoas que tenham 

sofrido danos ao prestar auxílio às vítimas ou às pessoas cujas vidas estavam em perigo, 

– projetos que promovam a criação de redes, parcerias entre os setores público e privado, confiança, 

entendimento e aprendizagem mútuos, identificação, intercâmbio e divulgação de conhecimentos, 

experiências e boas práticas, partilha de informações, medidas comuns de sensibilização e previsão de 

situações, planos de contingência e interoperabilidade, 

– atividades de análise, acompanhamento e avaliação, incluindo estudos e avaliações de ameaças, de riscos 

e de impacto, que assentem em dados comprovados e sejam conformes com as prioridades e iniciativas 

identificadas a nível da União, em especial aquelas que tenham sido aprovadas pelo Parlamento Europeu 

e pelo Conselho, 

– atividades de sensibilização, divulgação e comunicação,  

– aquisição, manutenção dos sistemas informáticos nacionais e da União que contribuem para a 

consecução dos objetivos do Regulamento (UE) n.o 513/2014, e/ou modernização de sistemas 

informáticos e equipamentos técnicos, incluindo testes de compatibilidade dos sistemas, instalações, 

infraestruturas, edifícios e sistemas de segurança, em especial sistemas de tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC) e respetivos componentes, incluindo para fins de cooperação europeia no domínio 

da cibersegurança e da cibercriminalidade, nomeadamente com o Centro Europeu da Cibercriminalidade, 

– ações de intercâmbio, formação e educação para os funcionários e peritos das autoridades pertinentes, 

incluindo formação linguística e exercícios e programas conjuntos, 

– medidas destinadas a desenvolver, transferir e validar novas metodologias ou tecnologias, incluindo 

projetos-piloto e medidas de acompanhamento para projetos de investigação na área da segurança 

financiados pela União. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de assistir os Estados-Membros na aplicação da Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo, é criado um fundo orçamental especificamente destinado à assistência às vítimas de atos 

terroristas, às suas famílias e às pessoas que deram a sua ajuda. Esta ajuda não substitui as ações que relevam 

dos Estados-Membros, antes as completa manifestando a solidariedade concreta de todos os cidadãos 

europeus para com as vítimas. Além disso, no contexto de um vasto leque de preocupações em matéria de 

segurança, propõe-se o restabelecimento do nível de dotações de autorização de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 956 
=== EFDD/7277 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 02 — Prevenção e luta contra a criminalidade organizada transnacional e melhoria da 

gestão dos riscos relacionados com a segurança e das crises 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 02 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 3 392 000  139 071 988 233 349 807 

Reserva           

Total 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 3 392 000  139 071 988 233 349 807 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário reforçar o programa sobre a segurança interna, a fim de apoiar os Estados-Membros que 
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participam ativamente no combate ao crime organizado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 478 
=== LIBE/5700 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 02 — Prevenção e luta contra a criminalidade organizada transnacional e melhoria da 

gestão dos riscos relacionados com a segurança e das crises 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 02 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 30 000 000  165 679 988 233 349 807 

Reserva           

Total 153 679 988 143 473 644 135 679 988 233 349 807 135 679 988 233 349 807 30 000 000  165 679 988 233 349 807 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante que estejam disponíveis fundos suficientes para as autorizações no sentido de enfrentar 

eficazmente a criminalidade organizada transfronteiras e os riscos e crises no domínio da segurança. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 957 
=== EFDD/7278 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 02 01 03 — Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) e de um Sistema Europeu 

de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 03 60 000 000 44 800 000 60 000 000 49 600 000 60 000 000 49 600 000 1 500 000  61 500 000 49 600 000 

Reserva           

Total 60 000 000 44 800 000 60 000 000 49 600 000 60 000 000 49 600 000 1 500 000  61 500 000 49 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário reforçar o programa relativo à segurança interna, para que, num espírito de solidariedade da 

UE, os Estados-Membros que devem proteger as fronteiras sejam ativamente apoiados. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 479 
=== LIBE/5705 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 02 01 04 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           



 

 80 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Fundo Europeu de Busca e Salvamento 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a apoiar os Estados-Membros nas suas obrigações, nos termos do Direito 

marítimo internacional, de prestar assistência às pessoas em perigo, nomeadamente em situações de 

busca e salvamento (Regulamento n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, que cria o Fundo para o Asilo, a migração e a integração, artigo 3.º, n.º 5, Objetivos). 

A Comissão deve apresentar uma proposta legislativa com vista à criação de um Fundo Europeu de 

Busca e Salvamento. Atendendo aos desafios que se colocam atualmente no Mediterrâneo e às 

dificuldades provocadas pela multiplicidade de intervenientes envolvidos em atividades de busca e 

salvamento, a União Europeia deve fazer mais para dar provas da sua solidariedade para com os Estados-

Membros que estão obrigados, nos termos do Direito internacional, a efetuar operações de busca e 

salvamento no mar, em particular no Mediterrâneo. É mais adequado criar um fundo deste tipo do que 

aumentar, de forma não transparente e ad hoc, as dotações disponibilizadas à Agência Europeia da 

Guarda Costeira e de Fronteiras. As operações reembolsadas através do fundo poderão também abranger 

uma gama de operações mais vasta do que as realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira (EBCGA). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Comissão deve apresentar uma proposta legislativa com vista à criação de um Fundo Europeu de Busca e 

Salvamento. Atendendo aos desafios que se colocam atualmente no Mediterrâneo e às dificuldades 

provocadas pela multiplicidade de intervenientes envolvidos em atividades de busca e salvamento, a União 

Europeia deve fazer mais para dar provas da sua solidariedade para com os Estados-Membros que estão 

obrigados, nos termos do Direito internacional, a efetuar operações de busca e salvamento no mar, em 

particular no Mediterrâneo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 867 
=== ECR//8404 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 03 — Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 03 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 6 814 721 6 814 721 300 000 000 300 000 000 

Reserva           

Total 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 6 814 721 6 814 721 300 000 000 300 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido aos desafios acrescidos associados ao controlo das fronteiras externas, justifica-se um aumento 

substancial da dotação desta rubrica orçamental em relação à proposta da Comissão e do Conselho. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 930 
=== EPP//8098 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 03 — Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 03 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 2 000 000 2 000 000 295 185 279 295 185 279 

Reserva           

Total 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 2 000 000 2 000 000 295 185 279 295 185 279 

JUSTIFICAÇÃO: 

O aumento de 2 milhões de EUR é necessário para financiar o recrutamento antecipado de 20 efetivos 

adicionais para a realização atempada dos principais processos e infraestruturas e para permitir que as 

operações tenham início em 2021. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 530 
=== GUE//7019 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 03 — Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 03 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 -293 185 279 -293 185 279 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 292 320 808 292 320 808 293 185 279 293 185 279 293 185 279 293 185 279 -293 185 279 -293 185 279 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A FRONTEX está a gerir e a militarizar a migração.E ainda por cima, em articulação com a missão da 

PCSD 

EUNAVFOR MED e da Guarda Costeira Europeia de Fronteiras.Por isso, a FRONTEX deve ser extinta e as 

suas dotações reafetadas à resolução de conflitos de natureza civil, à mediação e à luta contra as causas 

profundas da migração. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 683 
=== ALDE/7807 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 21 000 000 21 000 000 141 099 065 141 099 065 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva     690 000 690 000   690 000 690 000 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065 21 000 000 21 000 000 141 789 065 141 789 065 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, a Europol registou uma procura crescente de serviços e um aumento dos pedidos por parte 

dos Estados-Membros numa vasta gama de domínios, como a migração, o terrorismo e a cibercriminalidade. 

No início de 2018, os representantes dos Estados-Membros no Conselho de Administração da Europol 

aprovaram um projeto de orçamento para 2019 de 143,3 milhões de EUR, incluindo 43 lugares adicionais no 

quadro de pessoal. A alteração proposta visa garantir a manutenção do atual nível operacional da Europol e a 

sua capacidade para enfrentar os desafios futuros, mais especificamente nos domínios das TIC, da luta contra 

o tráfico de migrantes e da cibercriminalidade. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 868 
=== ECR//8405 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 22 900 935 22 900 935 143 000 000 143 000 000 

Reserva     690 000 690 000   690 000 690 000 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065 22 900 935 22 900 935 143 690 000 143 690 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os crescentes desafios em matéria de migração com que a UE se confronta exigem o reforço do 

financiamento da Europol. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 927 
=== EPP//8095 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 32 200 935 32 200 935 152 300 000 152 300 000 

Reserva     690 000 690 000 -690 000 -690 000 p.m. p.m. 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065 31 510 935 31 510 935 152 300 000 152 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Importa reforçar o orçamento da Europol para permitir à agência desempenhar as suas novas funções, 

nomeadamente no Centro Europeu da Cibercriminalidade (EC3), no Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes (EMSC), na Unidade de Sinalização de Conteúdos na Internet da União Europeia 

(IRU da UE), no Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo (CELT) e na rede FIU.net, sem ter de 

depender, em larga medida, da reafetação interna de pessoal operacional e da transferência de lugares a partir 
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das funções de apoio para o departamento de operações. Devem ser disponibilizados 9 milhões de EUR 

adicionais para os agentes convidados nos centros de registo e decifragem, como foi o caso em 2018, quando 

o financiamento foi canalizado através de uma transferência ad hoc a partir do orçamento da Comissão. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 568 
=== GUE//7058 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 -120 099 065 -120 099 065 p.m. p.m. 

Reserva     690 000 690 000   690 000 690 000 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065 -120 099 065 -120 099 065 690 000 690 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em virtude da ação desenvolvida pela Europol, focada nos limites das liberdades individuais e das garantias, 

propomos que esta linha seja suprimida. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 480 
=== LIBE/5670 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 690 000 690 000 120 789 065 120 789 065 

Reserva     690 000 690 000 -690 000 -690 000 p.m. p.m. 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065   120 789 065 120 789 065 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 481 
=== LIBE/5702 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 04 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 04 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 099 065 120 099 065 23 200 935 23 200 935 143 300 000 143 300 000 

Reserva     690 000 690 000 -690 000 -690 000 p.m. p.m. 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 120 377 271 120 377 271 120 789 065 120 789 065 120 789 065 120 789 065 22 510 935 22 510 935 143 300 000 143 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O orçamento proposto pela Comissão é inferior ao orçamento definitivo para 2018, tendo em conta os 

orçamentos retificativos aprovados durante o exercício. Não é, por conseguinte, suficiente para garantir os 

montantes necessários para que a Europol possa desempenhar adequadamente as suas tarefas em 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 567 
=== GUE//7057 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 05 — Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 05 8 664 161 8 664 161 8 847 082 8 847 082 8 837 082 8 837 082 -8 837 082 -8 837 082 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 8 664 161 8 664 161 8 847 082 8 847 082 8 837 082 8 837 082 -8 837 082 -8 837 082 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A formação dos profissionais de polícia deve ser da responsabilidade dos Estados-Membros, pelo que esta 

agência não é necessária e, portanto, propomos que esta rubrica seja suprimida. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 482 
=== LIBE/5732 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 05 — Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 05 8 664 161 8 664 161 8 847 082 8 847 082 8 837 082 8 837 082 2 706 500 2 706 500 11 543 582 11 543 582 

Reserva           

Total 8 664 161 8 664 161 8 847 082 8 847 082 8 837 082 8 837 082 2 706 500 2 706 500 11 543 582 11 543 582 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal .......... e as respetivas despesas operacionais (título 

3). 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas às diferentes atividades planeadas e executadas pela 

CEPOL. 

JUSTIFICAÇÃO: 

2019 será o terceiro ano completo de funcionamento ao abrigo do novo mandato legal da CEPOL, que fixa 
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objetivos ambiciosos para a agência, delegando novas tarefas e alargando em grande medida o grupo-alvo 

das ações existentes. O aumento proposto é, por conseguinte, bem fundamentado e conforme com as 

obrigações jurídicas da agência. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 678 
=== ALDE/7802 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 07 — Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no 

espaço de liberdade, segurança e justiça (eu-LISA) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 07 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 269 769 509 171 517 009 10 800 000  280 569 509 171 517 009 

Reserva     20 581 000 26 255 000   20 581 000 26 255 000 

Total 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 290 350 509 197 772 009 10 800 000  301 150 509 197 772 009 

JUSTIFICAÇÃO: 

O desenvolvimento do Sistema de Informação Antifraude (AFIS) previa uma primeira fase (concluída com 

êxito em março de 2018) financiada pela redefinição de prioridades das atividades previstas no orçamento de 

2016 e deveria ser seguida de uma segunda fase com uma dotação de 7,5 milhões de euros no orçamento de 

2018. Uma vez que estas dotações não seriam suficientes para cobrir toda a segunda fase de 

desenvolvimento do AFIS, o pedido orçamental para 2019 inclui uma dotação de 7,4 milhões de EUR para a 

segunda fase e uma dotação de 3,4 milhões de EUR para o início da manutenção do AFIS. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 928 
=== EPP//8096 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 07 — Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no 

espaço de liberdade, segurança e justiça (eu-LISA) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 07 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 269 769 509 171 517 009 33 455 000 27 255 000 303 224 509 198 772 009 

Reserva     20 581 000 26 255 000 -20 581 000 -26 255 000 p.m. p.m. 

Total 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 290 350 509 197 772 009 12 874 000 1 000 000 303 224 509 198 772 009 

JUSTIFICAÇÃO: 

Importa reforçar as autorizações a favor da eu-LISA para permitir à agência desempenhar as suas funções 

adicionais, em especial no que se refere à execução da segunda fase de desenvolvimento das capacidades de 

correspondência de dados biométricos (AFIS) para o SIS II. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 483 
=== LIBE/5655 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 02 07 — Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no 

espaço de liberdade, segurança e justiça (eu-LISA) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 07 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 269 769 509 171 517 009 33 455 000 27 255 000 303 224 509 198 772 009 

Reserva     20 581 000 26 255 000 -20 581 000 -26 255 000 p.m. p.m. 

Total 191 848 886 159 128 886 291 350 509 198 772 009 290 350 509 197 772 009 12 874 000 1 000 000 303 224 509 198 772 009 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa confirmar o pedido inicial da eu-LISA de dotações de autorização necessárias para a 

execução das suas atividades previstas para 2019, nomeadamente a segunda fase do Sistema Automático de 

Identificação Dactiloscópica (AFIS) e o Sistema de Informação de Schengen (SIS II). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 655 
=== GUE//7175 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 02 77 03 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 77 03       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — Criação de rotas seguras para os refugiados e migrantes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto destina-se a criar vias de acesso e promover a integração dos refugiados e dos migrantes que 

chegam aos países da União Europeia. Esta dura realidade tem registado graves desenvolvimentos nos 

últimos anos. É urgente, por conseguinte, conhecer as rotas e os seus fluxos para garantir efetivas 

condições de segurança e dignidade aos milhares de crianças, mulheres e homens que fogem de 

perseguições, da fome e da guerra nos seus países de origem. O projeto deve ser desenvolvido em conjunto 

com as autoridades dos Estados-Membros, a fim de criar mecanismos de acolhimento, legalização e 

integração nos países de acolhimento. Pretende igualmente assinalar e repudiar atos de repressão e 

discriminação, e identificar e neutralizar as redes criminosas de tráfico ilegal de migrantes. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, a denominada «crise dos refugiados» alcançou proporções vergonhosas que atentam 
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contra os mais elementares direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Danos 

irreparáveis, e mesmo a morte, abateram-se sobre muitos dos que procuraram fugir da guerra, da 

criminalidade, do desemprego, da pobreza, da fome nos seus países de origem. É, por isso mais urgente do 

que nunca garantir condições de dignidade, um acolhimento humano a e integração aos milhares de pessoas 

que chegam diariamente à UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 656 
=== GUE//7176 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 02 77 03 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 77 03       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Acompanhamento e avaliação dos centros de acolhimento e integração de refugiados e 

migrantes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto visa acompanhar e avaliar as condições de acolhimento e integração dos refugiados e 

migrantes. Os parâmetros em causa devem incidir sobre a qualidade das instalações disponibilizadas por 

um determinado período de tempo, os materiais e os equipamentos disponíveis (camas, lençóis, toalhas, 

roupas, artigos de higiene, etc.), as condições de saúde, a qualidade dos alimentos fornecidos e a 

prestação de consultas e de tratamentos médicos necessários. Além das condições materiais deve 

igualmente avaliar e propor iniciativas de integração social, cultural e linguística com o apoio de 

intérpretes e especialistas dos vários domínios envolvidos. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, a denominada «crise dos refugiados» alcançou proporções vergonhosas que atentam 

contra os mais elementares direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Danos 

irreparáveis, e mesmo a morte, abateram-se sobre muitos dos que procuraram fugir da guerra, da 

criminalidade, do desemprego, da pobreza, da fome nos seus países de origem. É, por isso mais urgente do 

que nunca garantir condições de dignidade, um acolhimento humano a e integração aos milhares de pessoas 

que chegam diariamente à UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 657 
=== GUE//7177 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 02 77 06 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 77 06       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Acompanhamento e avaliação do processo de integração de refugiados e migrantes nos 

países de acolhimento no âmbito da «crise dos refugiados» 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto visa avaliar e acompanhar o processo de integração de refugiados e migrantes nos países de 

acolhimento no âmbito da «crise dos refugiados». O projeto-piloto deve avaliar e propor iniciativas de 

integração social, cultural e linguística, com o apoio de intérpretes e de especialistas das diferentes áreas 

envolvidas, tendo em conta o contexto e a sensibilidade que a situação exige, a fim de receber da melhor 

forma os milhares de crianças, mulheres e homens, vítimas deste flagelo humanitário. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto visa avaliar e acompanhar o processo de integração de refugiados e migrantes nos países de 

acolhimento no âmbito da «crise dos refugiados». O projeto-piloto deve avaliar e propor iniciativas de 

integração social, cultural e linguística, com o apoio de intérpretes e de especialistas das diferentes áreas 

envolvidas, tendo em conta o contexto e a sensibilidade que a situação exige, a fim de receber da melhor 

forma os milhares de crianças, mulheres e homens, vítimas deste flagelo humanitário. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 658 
=== GUE//7178 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 02 77 07 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 02 77 07       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — Criação travessias seguras no Mar Mediterrâneo para os refugiados e migrantes. 
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Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto tem por objetivo criar condições para a passagem segura de refugiados e migrantes que todos 

os dias arriscam a vida para atravessar o mar Mediterrâneo e chegar aos países da União Europeia. 

Desde o início da chamada «crise dos refugiados», o número de mortes tem aumentado de forma 

impressionante e todos os dias surgem notícias de novos e trágicos naufrágios. Propõe-se, por 

conseguinte, que sejam criadas condições expeditas de acolhimento e travessia do mar Mediterrâneo, a 

fim de garantir a segurança e a vida de milhares de homens, mulheres e crianças. O projeto deve ser 

desenvolvido em conjunto com as autoridades dos Estados-Membros, a fim de criar mecanismos de 

acolhimento, legalização e integração nos países de acolhimento. Pretende igualmente assinalar e 

repudiar atos de repressão e discriminação, e identificar e neutralizar as redes criminosas de tráfico ilegal 

de migrantes. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, a denominada «crise dos refugiados» alcançou proporções vergonhosas que atentam 

contra os mais elementares direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Danos 

irreparáveis, e mesmo a morte, abateram-se sobre muitos dos que procuraram fugir da guerra, da 

criminalidade, do desemprego, da pobreza, da fome nos seus países de origem. É, por isso mais urgente do 

que nunca garantir condições de dignidade, um acolhimento humano a e integração aos milhares de pessoas 

que chegam diariamente à UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1401 
=== EFDD/8838 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 01 — Reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo e promover a 

solidariedade e a partilha de responsabilidades entre Estados-Membros 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 01 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 377 106 629 527 969 782 -377 106 629 -162 469 782 p.m. 365 500 000 

Reserva     460 000 000 94 500 000   460 000 000 94 500 000 

Total 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 837 106 629 622 469 782 -377 106 629 -162 469 782 460 000 000 460 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As políticas de asilo devem ser deixadas ao critério dos Estados soberanos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 924 
=== EPP//8090 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 01 — Reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo e promover a 

solidariedade e a partilha de responsabilidades entre Estados-Membros 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 01 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 377 106 629 527 969 782 460 000 000 94 500 000 837 106 629 622 469 782 

Reserva     460 000 000 94 500 000 -460 000 000 -94 500 000 p.m. p.m. 

Total 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 837 106 629 622 469 782   837 106 629 622 469 782 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). Sem reserva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 484 
=== LIBE/6552 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

LIBE/6552 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 01 — Reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo e promover a 

solidariedade e a partilha de responsabilidades entre Estados-Membros 

Modificar os valores, a designação e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 01 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 377 106 629 527 969 782 -377 106 629 -527 969 782 p.m. p.m. 

Reserva     460 000 000 94 500 000 -460 000 000 -94 500 000 p.m. p.m. 

Total 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 837 106 629 622 469 782 -837 106 629 -622 469 782 p.m. p.m. 

Designação: 

Reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo e promover a solidariedade e a partilha de 

responsabilidades entre Estados-Membros 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a reforçar e a desenvolver .......... de asilo, inclusive através de cooperação prática. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Destina-se ainda a cobrir as despesas associadas ao reforço e ao desenvolvimento de todos os aspetos do 

Sistema Europeu Comum de Asilo e, nomeadamente, a sua dimensão externa, de acordo com o objetivo 

enunciado no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014, que cria o Fundo para o Asilo, a migração e a integração. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No que se refere ao Sistema Europeu Comum de Asilo, esta dotação destina-se a cobrir as ações 

relacionadas com os sistemas de acolhimento e de asilo, bem como as ações destinadas a reforçar a 

capacidade dos Estados-Membros para desenvolver, acompanhar e avaliar as respetivas políticas e 

procedimentos de asilo. É necessário prestar uma especial atenção à situação específica das mulheres 

vulneráveis, especialmente das mulheres com filhos e dos menores não acompanhados, especialmente 

asdas raparigas não acompanhadas, e ao imperativo de prevenir a violência de género nos centros de 

acolhimento e de asilo. 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Para o efeito, esta dotação destina-se a reforçar o sistema de proteção das crianças e o sistema de asilo a 

fim de proporcionar aos menores serviços adequados e soluções sustentáveis que correspondam ao 

superior interesse da criança. 

Após o parágrafo: 

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser .......... interesse para a União. Estas ações apoiarão, em 

especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o aprofundamento da cooperação a nível da União tendo em vista a aplicação da legislação europeia e a 

partilha de boas práticas em matéria de asilo, incluindo centros de acolhimento de crianças sensíveis ao 

género, a reinstalação e a transferência de requerentes e/ou beneficiários de proteção internacional de um 

Estado-Membro para outro, inclusive por meio do trabalho em rede e do intercâmbio de informações, 

nomeadamente através do apoio à chegada e de atividades de coordenação para promover a reinstalação 

junto das comunidades locais que deverão acolher os refugiados reinstalados, e da promoção de 

alternativas à detenção, nomeadamente através da colocação em estruturas comunitárias sem 

privação de liberdade, 

– a criação de redes de cooperação e de projetos-piloto transnacionais, incluindo projetos inovadores, 

baseados em parcerias transnacionais entre organismos situados em dois ou mais Estados-Membros e 

que se destinem a incentivar a inovação e a facilitar o intercâmbio de experiências e de boas práticas, 

– a realização de estudos que explorem novas formas de cooperação a nível da União no domínio do asilo, 

bem como sobre o direito da União na matéria, a divulgação e o intercâmbio de informações sobre as 

melhores práticas e a todos os outros aspetos das políticas de asilo, incluindo a comunicação institucional 

sobre as prioridades estratégicas da União, 

– a elaboração e a aplicação pelos Estados-Membros de instrumentos, métodos e indicadores estatísticos 

comuns que permitam avaliar a evolução das políticas no domínio do asilo, incluindo dados 

discriminados por género e por idade, 

– a preparação, acompanhamento, apoio administrativo e técnico, bem como a elaboração de um 

mecanismo de avaliação, necessário para a execução das políticas em matéria de asilo, 

– a cooperação com países terceiros, com base na abordagem global da União para a migração e a 

mobilidade, em particular no quadro das parcerias para a mobilidade e dos programas regionais de 

proteção, 

– atividades de sensibilização, divulgação e comunicação relativas às políticas, prioridades e realizações 

em matéria de assuntos internos da União. 

Após o parágrafo: 

A dotação servirá também para fazer face a necessidades urgentes e específicas no caso de uma situação de 

emergência. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta alteração é igualmente conforme com o artigo 22.º da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança que obriga especificamente os Estados signatários a garantir que o refugiado ou o 

requerente de asilo beneficiem de uma proteção adequada e de assistência humanitária. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As atuais rubricas orçamentais 18 03 01 01 e 18 03 01 02 do FAMI estão repartidas por quatro rubricas, de 

modo a refletir de forma precisa os quatro objetivos gerais do fundo e aumentar a sua transparência. A 

repartição equitativa e transparente de dotações pelos diferentes objetivos do Fundo foi uma prioridade do 

Parlamento Europeu durante as negociações que conduziram à adoção deste Fundo. O montante deduzido da 
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rubrica orçamental 18 03 01 01 foi transferido para a nova rubrica 18 03 01 04 

Alteração de compromisso entre LIBE/5706, LIBE/5685 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1315 
=== S&D//7622 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 01 — Reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo e promover a 

solidariedade e a partilha de responsabilidades entre Estados-Membros 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 01 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 377 106 629 527 969 782 460 000 000 94 500 000 837 106 629 622 469 782 

Reserva     460 000 000 94 500 000   460 000 000 94 500 000 

Total 388 322 974 304 107 137 837 106 629 622 469 782 837 106 629 622 469 782 460 000 000 94 500 000 1 297 106 629 716 969 782 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a reforçar e a desenvolver .......... de asilo, inclusive através de cooperação prática. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No que se refere ao Sistema Europeu Comum de Asilo, esta dotação destina-se a cobrir as ações 

relacionadas com os sistemas de acolhimento e de asilo, bem como as ações destinadas a reforçar a 

capacidade dos Estados-Membros para desenvolver, acompanhar e avaliar as respetivas políticas e 

procedimentos de asilo. É necessário prestar uma especial atenção à situação específica das mulheres 

vulneráveis, especialmente das mulheres com filhos e dos menores não acompanhados, especialmente 

asdas raparigas não acompanhadas, e ao imperativo de prevenir a violência de género nos centros de 

acolhimento e de asilo. Para o efeito, esta dotação destina-se a reforçar o sistema de proteção das crianças 

e o sistema de asilo, a fim de proporcionar aos menores serviços adequados e soluções sustentáveis que 

correspondam ao superior interesse da criança. 

Após o parágrafo: 

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser .......... interesse para a União. Estas ações apoiarão, em 

especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o aprofundamento da cooperação a nível da União tendo em vista a aplicação da legislação europeia e a 

partilha de boas práticas em matéria de asilo, incluindo centros de acolhimento que tenham em conta o 

género e o caso das crianças,sensíveis ao género, a reinstalação e a transferência de requerentes e/ou 

beneficiários de proteção internacional de um Estado-Membro para outro, inclusive por meio do trabalho 

em rede e do intercâmbio de informações, nomeadamente através do apoio à chegada e de atividades de 

coordenação para promover a reinstalação junto das comunidades locais que deverão acolher os 

refugiados reinstalados, e da promoção de alternativas à detenção, 

– a criação de redes de cooperação e de projetos-piloto transnacionais, incluindo projetos inovadores, 

baseados em parcerias transnacionais entre organismos situados em dois ou mais Estados-Membros e 

que se destinem a incentivar a inovação e a facilitar o intercâmbio de experiências e de boas práticas, 

– a realização de estudos que explorem novas formas de cooperação a nível da União no domínio do asilo, 

bem como sobre o direito da União na matéria, a divulgação e o intercâmbio de informações sobre as 

melhores práticas e a todos os outros aspetos das políticas de asilo, incluindo a comunicação institucional 



 

 93 

sobre as prioridades estratégicas da União, 

– a elaboração e a aplicação pelos Estados-Membros de instrumentos, métodos e indicadores estatísticos 

comuns que permitam avaliar a evolução das políticas no domínio do asilo, incluindo dados 

discriminados por género e por idade, 

– a preparação, acompanhamento, apoio administrativo e técnico, bem como a elaboração de um 

mecanismo de avaliação, necessário para a execução das políticas em matéria de asilo, 

– a cooperação com países terceiros, com base na abordagem global da União para a migração e a 

mobilidade, em particular no quadro das parcerias para a mobilidade e dos programas regionais de 

proteção, 

– atividades de sensibilização, divulgação e comunicação relativas às políticas, prioridades e realizações 

em matéria de assuntos internos da União. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em conformidade com o plano de ação relativo ao apoio aos Estados-Membros na integração de nacionais 

de países terceiros, é crucial favorecer o reagrupamento familiar a bem do interesse superior da criança. A 

Comunicação da Comissão sobre a proteção das crianças no contexto da migração constitui uma mensagem 

política sólida aos Estados-Membros no sentido de manterem a proteção das crianças em matéria de 

migração uma prioridade inscrita na ordem do dia e de os tornar responsáveis pelos compromissos 

assumidos. Nas políticas de regresso e integração, isso tem de ser tido em conta, dado que as crianças são as 

mais expostas a qualquer forma de violência, abuso e exploração. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 682 
=== ALDE/7806 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 02 — Apoio à migração legal para a União, promoção da integração efetiva de nacionais 

de países terceiros e desenvolvimento de estratégias de regresso equitativas e eficazes  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 02 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462 47 124 507  328 331 648 327 634 462 

Reserva           

Total 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462 47 124 507  328 331 648 327 634 462 

JUSTIFICAÇÃO: 

Prevê-se que a pressão sobre os sistemas de migração e asilo dos Estados-Membros permaneça elevada em 

2019, pelo que é necessário garantir um nível adequado de dotações financeiras nesta rubrica. Propõe-se o 

restabelecimento do nível de dotações de autorização de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 485 
=== LIBE/6553 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

LIBE/6553 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 02 — Apoio à migração legal para a União, promoção da integração efetiva de nacionais 
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de países terceiros e desenvolvimento de estratégias de regresso equitativas e eficazes  

Modificar os valores, a designação e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 02 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462 -281 207 141 -327 634 462 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462 -281 207 141 -327 634 462 p.m. p.m. 

Designação: 

Apoio à migração legal para a União eUnião, promoção da integração efetiva de nacionais de países 

terceiros e desenvolvimento de estratégias de regresso equitativas e eficazes  

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser .......... interesse para a União. Estas ações apoiarão, em 

especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a apoiar a migração legal para os Estados-Membros, em consonância com as 

respetivas necessidades económicas e sociais, tais como as necessidades do mercado laboral, salvaguardando 

simultaneamente a integridade dos sistemas de imigração dos Estados-Membros, e a promover a integração 

efetiva dos nacionais de países terceiros. No que se refere à migração legal e à integração dos nacionais de 

países terceiros, esta dotação destina-se a cobrir medidas relativas à imigração e medidas prévias à 

partida, medidas de integração, bem como a cooperação prática e medidas destinadas a reforçar as 

capacidades dos Estados-Membros.terceiros e promover estratégias de regresso equitativas e eficazes nos 

Estados-Membros, que contribuam para a luta contra a imigração ilegal, com ênfase na sustentabilidade dos 

regressos e na readmissão efetiva nos países de origem e de trânsito. 

Esta dotação destina-se a apoiar a migração legal para os Estados-Membros, em consonância com as 

respetivas necessidades económicas e sociais, tais como as necessidades do mercado laboral, 

salvaguardando, simultaneamente, a integridade dos sistemas de imigração dos Estados-Membros, bem 

como a promover a integração efetiva dos nacionais de países terceiros, de acordo com o objetivo 

enunciado no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014, que cria o Fundo para o Asilo, a migração e a integração.No que se 

refere à migração legal e à integração dos nacionais de países terceiros, esta dotação destina-se a cobrir 

medidas relativas à imigração e medidas prévias à partida, medidas de integração, a cooperação prática e 

medidas destinadas a reforçar as capacidades dos Estados-Membros. 

Suprimir o texto seguinte: 

No que se refere às estratégias de regresso equitativas e eficazes, esta dotação destina-se a cobrir as medidas 

de acompanhamento dos procedimentos de regresso, medidas ligadas ao regresso, a cooperação prática e 

medidas destinadas a reforçar as capacidades dos Estados-Membros. 

Após o parágrafo: 

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser .......... interesse para a União. Estas ações apoiarão, em 

especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o aprofundamento da cooperação a nível da União tendo em vista a aplicação do direito da União e a 

partilha de boas práticas no domínio da imigração legal, bem como a integração dos nacionais de países 

terceiros;terceiros, e o regresso; as boas práticas deverão incluir exemplos de integração bem sucedida 

de mulheres nacionais de países terceiros e modelos de integração inclusivos que se tenham revelado 

cruciais para a integração das crianças,terceiros, 
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– a criação de redes de cooperação e de projetos-piloto transnacionais, incluindo projetos inovadores, 

baseados em parcerias transnacionais entre organismos situados em dois ou mais Estados-Membros e 

que se destinem a incentivar a inovação e a facilitar o intercâmbio de experiências e de boas práticas, 

– os estudos que explorem novas formas de cooperação a nível da União no domínio da imigração e da 

integração,imigração, da integração e do regresso, bem como sobre o direito da União na matéria, a 

divulgação e o intercâmbio de informações sobre as melhores práticas e sobre todos os outros aspetos 

das políticas de imigração e integração,integração e de regresso, incluindo a comunicação institucional 

relativa às prioridades políticas da União e as salvaguardas organizativas para a avaliação do superior 

interesse da criança, bem como as soluções duradouras subsequentes,União, 

– a elaboração e a aplicação pelos Estados-Membros de instrumentos, métodos e indicadores estatísticos 

comuns que permitam avaliar a evolução das políticas no domínio da migração legallegal, da integração 

e da integração,do regresso, incluindo dados discriminados por género e por idade, e o acompanhamento 

da participação dos nacionais de países terceiros na educação e no mercado de trabalho, 

– a preparação, acompanhamento, apoio administrativo e técnico, bem como a elaboração de um 

mecanismo de avaliação, necessário para a execução das políticas em matéria de imigração, 

– a cooperação com países terceiros, com base na abordagem global da União para a migração e a 

mobilidade, ações de informação e campanhas em países terceiros destinadas a sensibilizar para os 

canais legais adequados para a imigração e os riscos de imigração irregular, de sensibilização, de 

informação e de comunicação relacionadas com as políticas, prioridades e realizações em matéria de 

assuntos internos da União.particular no quadro da aplicação dos acordos de readmissão e das parcerias 

para a mobilidade, 

– medidas e campanhas de informação em países terceiros tendo em vista sensibilizar o público-alvo para 

as devidas vias legais de imigração e para os riscos da imigração ilegal, 

– atividades de sensibilização, divulgação e comunicação relativas às políticas, prioridades e realizações 

em matéria de assuntos internos da União. 

Após o parágrafo: 

As dotações cobrirão também as atividades da Rede Europeia das Migrações e o seu desenvolvimento 

futuro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A comunicação da Comissão Europeia, de 12 de abril de 2017, sobre a proteção das crianças no contexto 

da migração e, mais recentemente, a resolução do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, relativa à 

proteção das crianças no contexto da migração apelam fortemente aos Estados-Membros para que 

mantenham a proteção das crianças no contexto da migração no topo da agenda política da UE. Em 

todas as políticas de regresso e integração, o superior interesse das crianças deve prevalecer sobre 

qualquer outra consideração, em especial porque as crianças são as mais expostas a qualquer forma de 

violência, abuso e exploração. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O FAMI está dividido em 4 rubricas orçamentais, a fim de refletir com precisão os quatro objetivos do 

Fundo e aumentar a transparência. A repartição equitativa e transparente de dotações pelos diferentes 

objetivos do Fundo foi uma prioridade do Parlamento Europeu durante as negociações que conduziram à 

adoção deste Fundo. Deixamos a determinação do montante à discrição da Comissão, com a indicação de 

que pelo menos 60 % dos fundos disponíveis para as duas rubricas orçamentais devem ser afetados aos dois 

primeiros objetivos. Em todas as políticas de regresso e integração, o superior interesse da criança deve 

prevalecer sobre qualquer outra consideração. 

Alteração de compromisso entre LIBE/5707, LIBE/5717, LIBE/5684 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1316 
=== S&D//7621 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 03 01 02 — Apoio à migração legal para a União, promoção da integração efetiva de nacionais 

de países terceiros e desenvolvimento de estratégias de regresso equitativas e eficazes  

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 02 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462   281 207 141 327 634 462 

Reserva           

Total 328 331 648 287 777 393 281 207 141 327 634 462 281 207 141 327 634 462   281 207 141 327 634 462 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

No que se refere às estratégias de regresso equitativas .......... destinadas a reforçar as capacidades dos 

Estados-Membros. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a apoiar a migração legal para os Estados-Membros, em consonância com as 

respetivas necessidades económicas e sociais, tais como as necessidades do mercado laboral, salvaguardando 

simultaneamente a integridade dos sistemas de imigração dos Estados-Membros;Estados-Membros, 

promover a integração efetiva dos nacionais de países terceiros, incluindo a reunificação familiar que 

promova a inclusão social e a integração;terceiros e promover estratégias de regresso equitativas e eficazes 

nos Estados-Membros, que contribuam para a luta contra a imigração ilegal, com ênfase na sustentabilidade 

dos regressos e na readmissão efetiva nos países de origem e de trânsito. 

No que se refere à migração legal e à integração dedos nacionais de países terceiros, esta dotação destina-se 

a cobrir medidas derelativas à imigração e medidas prévias à partida, medidas de integração, com especial 

atenção para a política de regresso compatível com os direitos da criança, devendo o superior interesse da 

criança prevalecer sobre qualquer outra consideração, bem como a cooperação prática e medidas 

destinadas a reforçar as capacidades dos Estados-Membros. 

Após o parágrafo: 

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser .......... interesse para a União. Estas ações apoiarão, em 

especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o aprofundamento da cooperação a nível da União tendo em vista a aplicação do direito da União e a 

partilha de boas práticas no domínio da imigração legal, a integração dos nacionais de países 

terceirosterceiros, e o regresso; as boas práticas deverão incluir exemplos de integração bem sucedida de 

mulheres nacionais de países terceiros e modelos de integração inclusivos que se tenham revelado 

cruciais para a integração das crianças,terceiros, 

– a criação de redes de cooperação e de projetos-piloto transnacionais, incluindo projetos inovadores, 

baseados em parcerias transnacionais entre organismos situados em dois ou mais Estados-Membros e 

que se destinem a incentivar a inovação e a facilitar o intercâmbio de experiências e de boas práticas, 

– os estudos e as atividades de investigação que explorem novas formas de cooperação a nível da União 

no domínio da imigração, integração eda integração e do regresso, bem como sobre o direito da União 

na matéria, a divulgação e o intercâmbio de informações sobre as melhores práticas e sobre todos os 

outros aspetos das políticas de imigração, integração eintegração e de regresso, incluindo a 
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comunicação institucional relativa às prioridades políticas da União e as salvaguardas operacionais 

para a avaliação do superior interesse da criança, bem como uma solução duradoura 

subsequente,União, 

– a elaboração e a aplicação pelos Estados-Membros de instrumentos, métodos e indicadores estatísticos 

comuns que permitam avaliar a evolução das políticas no domínio da migração legal, da integração e do 

regresso, incluindo dados discriminados por género e por idade, e o acompanhamento da participação 

dos nacionais de países terceiros na educação e no mercado de trabalho, 

– a preparação, acompanhamento, apoio administrativo e técnico, bem como a elaboração de um 

mecanismo de avaliação, necessário para a execução das políticas em matéria de imigração, 

– a cooperação com países terceiros, com base na abordagem global da União para a migração e a 

mobilidade, em particular no quadro da aplicação dos acordos de readmissão e das parcerias para a 

mobilidade, 

– medidas e campanhas de informação em países terceiros tendo em vista sensibilizar o público-alvo para 

as devidas vias legais de imigração e para os riscos da imigração ilegal, 

– atividades de sensibilização, divulgação e comunicação relativas às políticas, prioridades e realizações 

em matéria de assuntos internos da União. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em conformidade com o plano de ação relativo ao apoio aos Estados-Membros na integração de nacionais 

de países terceiros, aprovado pela Comissão, é crucial favorecer o reagrupamento familiar a bem do interesse 

superior da criança. Convém garantir o interesse superior da criança através de uma integração efetiva, bem 

como reforçar as estratégias de regresso equitativas e eficazes. Mais recentemente, a Comunicação da 

Comissão sobre a proteção das crianças no contexto da migração constitui uma mensagem política sólida aos 

Estados-Membros da UE no sentido de manterem a proteção das crianças em matéria de migração uma 

prioridade inscrita na ordem do dia e de os tornar responsáveis pelos compromissos assumidos há um ano. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 486 
=== LIBE/6554 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

LIBE/6554 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 01 03 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 03         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Promover estratégias de regresso equitativas e eficazes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a reforçar estratégias de regresso equitativas e eficazes nos Estados-Membros, 

que contribuem para combater a imigração irregular, com ênfase na sustentabilidade dos regressos e na 

readmissão efetiva nos países de origem e de trânsito, de acordo com o objetivo previsto no artigo 3.º, n.º 

2, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
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2014, que cria o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, devendo abranger medidas de 

acompanhamento dos procedimentos de regresso, medidas de regresso, cooperação prática e medidas de 

reforço das capacidades dos Estados-Membros. 

No que se refere à migração legal e à integração de nacionais de países terceiros, esta dotação destina-se 

a cobrir medidas de imigração e medidas prévias à partida, medidas de integração, com especial atenção 

para a política de regresso compatível com os direitos da criança, devendo o superior interesse da criança 

prevalecer sobre qualquer outra consideração, bem como a cooperação prática e medidas destinadas a 

reforçar as capacidades dos Estados-Membros.  

Por iniciativa da Comissão, esta dotação pode ser utilizada para financiar ações transnacionais ou ações 

com particular interesse para a União. Estas ações apoiarão, em especial: 

— o aprofundamento da cooperação a nível da União tendo em vista a aplicação da legislação europeia e 

a partilha de boas práticas em matéria de regresso, 

— a criação de redes de cooperação e de projetos-piloto transnacionais, incluindo projetos inovadores, 

baseados em parcerias transnacionais entre organismos situados em dois ou mais Estados-Membros e que 

se destinem a incentivar a inovação e a facilitar o intercâmbio de experiências e de boas práticas, 

— os estudos que explorem novas formas de cooperação a nível da União no domínio da imigração, 

integração e regresso, bem como sobre o direito da União na matéria, a divulgação e o intercâmbio de 

informações sobre as melhores práticas e sobre todos os outros aspetos das políticas de imigração, 

integração e regresso, incluindo a comunicação institucional relativa às prioridades políticas da União e 

as salvaguardas organizativas para a avaliação do superior interesse da criança, bem como as soluções 

duradouras subsequentes, 

— a elaboração e a utilização pelos Estados-Membros de instrumentos, métodos e indicadores estatísticos 

comuns que permitam apreciar a evolução das políticas no domínio do regresso, 

— a preparação, acompanhamento, apoio administrativo e técnico, bem como a elaboração de um 

mecanismo de avaliação, necessário para a execução das políticas em matéria de imigração, 

— a cooperação com países terceiros, com base na abordagem global da União para a migração e a 

mobilidade, em particular no quadro da aplicação dos acordos de readmissão e das parcerias para a 

mobilidade, 

— atividades de sensibilização, divulgação e comunicação relativas às políticas, prioridades e realizações 

em matéria de assuntos internos da União. 

A comunicação da Comissão Europeia, de 12 de abril de 2017, sobre a proteção das crianças no contexto 

da migração e, mais recentemente, a resolução do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, relativa à 

proteção das crianças no contexto da migração apelam fortemente aos Estados-Membros para que 

mantenham a proteção das crianças no contexto da migração no topo da agenda política da UE. Em 

todas as políticas de regresso e integração, o superior interesse da criança deve prevalecer sobre qualquer 

outra consideração, em especial porque as crianças são as mais expostas a qualquer forma de violência, 

abuso e exploração. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O objetivo é dividir o FAMI em 4 rubricas orçamentais, a fim de refletir com precisão os quatro objetivos do 

Fundo e aumentar a transparência. A repartição equitativa e transparente de dotações pelos diferentes 

objetivos do Fundo foi uma prioridade do Parlamento Europeu durante as negociações que conduziram à 

adoção deste Fundo. Esta nova rubrica orçamental resulta da divisão da rubrica orçamental 18 03 01 02, 

deixando a determinação do montante à discrição da Comissão. Em todas as políticas de regresso e 

integração, o superior interesse da criança deve prevalecer sobre qualquer outra consideração. 

Alteração de compromisso entre LIBE/5718 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 487 
=== LIBE/5722 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 01 04 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 04       83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Reserva           

Total       83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Designação: 

Reforço da proteção dos requerentes de asilo contra a violência de género 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a reforçar os direitos e a melhorar a situação das mulheres, das crianças, das 

raparigas e dos rapazes não acompanhados e das pessoas LGBTQI (com base nas diretrizes do ACNUR 

sobre orientação sexual e identidade de género), bem como a impedir a violência de género contra 

requerentes de asilo. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 514/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que 

estabelece disposições gerais aplicáveis ao fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao 

instrumento de apoio financeiro à cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à 

gestão de crises (JO L 150 de 20.5.2014, p. 112). 

Regulamento (UE) n.o 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que cria 

o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que altera a Decisão 2008/381/CE do Conselho e que 

revoga as Decisões n.o 573/2007/CE e n.o 575/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Decisão 2007/435/CE do Conselho (JO L 150 de 20.5.2014, p. 168). 

Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho, de 14 de setembro de 2015, que estabelece medidas provisórias a 

favor da Itália e da Grécia no domínio da proteção internacional (JO L 239 de 15.9.2015, p. 146). 

Decisão (UE) 2015/1601 do Conselho, de 22 de setembro de 2015, que estabelece medidas provisórias no 

domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia (JO L 248 de 24.9.2015, p. 80). 

Decisão (UE) 2016/1754 do Conselho, de 29 de setembro de 2016, que altera a Decisão (UE) 2015/1601 

que estabelece medidas provisórias no domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia 

(JO L 268 de 1.10.2016, p. 82). 

Atos de referência: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Recomendação da Comissão, de 11 de janeiro de 2016, relativa a um programa voluntário de admissão 

por motivos humanitários com a Turquia [C(2015) 9490 final]. 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 4 de 

maio de 2016, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável 

pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país 

terceiro ou por um apátrida [COM(2016) 270 final]. 
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Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 13 de 

julho de 2016, que institui o Quadro de Reinstalação da União e altera o Regulamento (UE) n.o 516/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho [COM(2016) 468 final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 

De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), os requerentes de asilo e os 

migrantes veem-se confrontados com várias formas de violência e assédio em toda a UE. Estes atos são 

perpetrados e tolerados por autoridades públicas, cidadãos e grupos de vigilantes. É necessário garantir a 

todos os requerentes de asilo, incluindo mulheres, raparigas e pessoas LGBTQI, segurança no processo de 

asilo e nos centros de acolhimento e o respeito das autoridades de imigração. Devem poder viver sem 

violência e beneficiar de proteção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 488 
=== LIBE/6555 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

LIBE/6555 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 01 04 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Aumentar a solidariedade e a partilha de responsabilidades 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a aumentar a solidariedade e a partilha de responsabilidades entre os Estados-

Membros, em especial a favor dos mais afetados pelos fluxos migratórios e pelos fluxos de requerentes de 

asilo, inclusive através de cooperação prática, de acordo com o objetivo enunciado no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea d), do Regulamento n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 

que cria o Fundo para o Asilo, a migração e a integração. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Propomos dividir as atuais rubricas orçamentais 18 03 01 01 e 18 03 01 02 do FAMI em quatro rubricas 

orçamentais, a fim de refletir os quatro objetivos gerais do fundo. A repartição equitativa e transparente de 

dotações pelos diferentes objetivos do Fundo foi uma prioridade do Parlamento Europeu durante as 

negociações que conduziram à adoção deste Fundo. O montante deduzido da rubrica orçamental 18 03 01 01 

é transferido para a nova rubrica 18 03 01 04 Tal deverá permitir que se efetuem recolocações a partir dos 

Estados-Membros da primeira linha para outros Estados-Membros. 

Alteração de compromisso entre LIBE/5709 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 241 
=== FEMM/6019 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 52 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 52       83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Reserva           

Total       83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Designação: 

Aumento da proteção dos requerentes de asilo em relação à violência de género 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a reforçar os direitos e a melhorar a situação das mulheres, das crianças, das 

raparigas e dos rapazes não acompanhados e das pessoas LGBTQI (com base nas diretrizes do ACNUR 

sobre orientação sexual e identidade de género), bem como a impedir a violência de género contra 

requerentes de asilo. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.º 514/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que 

estabelece disposições gerais aplicáveis ao fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao 

instrumento de apoio financeiro à cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à 

gestão de crises (JO L 150 de 20.5.2014, p. 112). 

Regulamento (UE) n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que cria o 

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que altera a Decisão 2008/381/CE do Conselho e que 

revoga as Decisões n.º 573/2007/CE e n.º 575/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Decisão 2007/435/CE do Conselho (JO L 150 de 20.5.2014, p. 168). 

Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho, de 14 de setembro de 2015, que estabelece medidas provisórias a 

favor da Itália e da Grécia no domínio da proteção internacional (JO L 239 de 15.9.2015, p. 146). 

Decisão (UE) 2015/1601 do Conselho, de 22 de setembro de 2015, que estabelece medidas provisórias no 

domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia (JO L 248 de 24.9.2015, p. 80). 

Decisão (UE) 2016/1754 do Conselho, de 29 de setembro de 2016, que altera a Decisão (UE) 2015/1601 

que estabelece medidas provisórias no domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia 

(JO L 268 de 1.10.2016, p. 82). 

Atos de referência: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Recomendação da Comissão, de 11 de janeiro de 2016, relativa a um programa voluntário de admissão 

por motivos humanitários com a Turquia [C(2015) 9490 final]. 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 4 de 

maio de 2016, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável 

pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um 

nacional de um país terceiro ou por um apátrida [COM(2016) 270 final]. 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão em 13 de 

julho de 2016, que institui o Quadro de Reinstalação da União e altera o Regulamento (UE) n.º 516/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho [COM(2016) 468 final]. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), os requerentes de asilo e os 

migrantes veem-se confrontados com várias formas de violência e assédio em toda a UE. Estes atos são 

perpetrados e tolerados por autoridades públicas, cidadãos e grupos de vigilantes. É necessário garantir a 

todos os requerentes de asilo, incluindo mulheres, raparigas e pessoas LGBTQI, segurança no processo de 

asilo e nos centros de acolhimento e o respeito das autoridades de imigração. Devem poder viver sem 

violência e beneficiar de proteção. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 489 
=== LIBE/5691 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 77 02 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 77 02       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Ação preparatória— Fundo da União Europeia para promover o acesso dos requerentes de asilo ao 

ensino superior 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Muitos requerentes de asilo na União Europeia são pessoas de talento que desejam seguir cursos do 

ensino superior. Propinas elevadas podem entravar o acesso efetivo dos candidatos ao ensino superior, 

especialmente tendo em conta a sua situação financeira pessoal. Esta ação preparatória requer a criação 

de um fundo da União Europeia para promover o acesso dos requerentes de asilo ao ensino superior. 

Mais especificamente, o fundo apoiará as instituições de ensino superior que decidam renunciar ao 

pagamento de propinas pelos requerentes de asilo que têm legalmente acesso ao ensino superior. A perda 

financeira resultante dessa renúncia da cobrança de propinas seria compensada por esta ação 

preparatória. Por conseguinte, os candidatos não poderiam concorrer diretamente; o fundo constituiria 

antes uma oportunidade de financiamento facultativo para as instituições de ensino superior. Esta ação 

não altera as propinas nem as condições de acesso ao ensino superior propriamente dito. Proporciona um 

incentivo financeiro para que as instituições do ensino superior renunciem (parcialmente) à propinas a 

pagar pelos requerentes de asilo, para além do recurso a outras oportunidades de financiamento 

existentes a nível local, regional ou dos Estados-Membros. Esta ação não irá pré-financiar a isenção de 

propinas, abrangendo apenas os períodos comunicados e contabilizados durante os quais um requerente 

frequentou efetivamente uma instituição de ensino superior. O objetivo é evitar a cobertura de períodos 

durante os quais o requerente não teve direito de acesso ao ensino superior, por exemplo, na sequência de 

uma decisão negativa sobre um pedido de asilo. Muitas instituições de ensino superior da Europa já 

desenvolveram políticas para incentivar a participação dos requerentes de asilo nos seus programas 

educativos e este fundo contribuirá para a consecução deste objetivo. A possibilidade de estudar e 

participar em atividades de investigação é importante para os requerentes de asilo, para satisfazer a sua 

curiosidade intelectual e aumentar o seu bem-estar e as suas oportunidades futuras de vida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 do 
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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.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As propinas do ensino superior podem constituir um obstáculo ao acesso efetivo dos requerentes de asilo ao 

ensino superior na Europa. Se os candidatos tiverem legalmente o direito de aceder ao ensino superior, os 

obstáculos que impedem o exercício desse direito deveriam ser tão mínimos quanto possível. Esta ação 

incentiva as instituições do ensino superior a renunciar (parcialmente) à cobrança de propinas. Há muitas 

vantagens, uma vez que se garante que o talento não é desperdiçado, mas sim utilizado em benefício da 

sociedade, da economia e do próprio requerente de asilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 490 
=== LIBE/5704 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 77 13 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 77 13       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Reserva           

Total       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Iniciativa em matéria de vistos humanitários  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a preparar um futuro instrumento legislativo em matéria de vistos 

humanitários. Este instrumento legislativo estabeleceria as condições e um procedimento que permitirá 

aos nacionais de países terceiros que procuram proteção internacional ou proteção humanitária solicitar 

em qualquer consulado ou embaixada de um Estado-Membro um visto humanitário que, caso lhes seja 

concedido, lhes permitirá viajar para o território de um Estado-Membro de uma forma segura, a fim de 

apresentarem um pedido de proteção internacional ou de proteção humanitária nesse Estado. 

O projeto-piloto visa: 

- avaliar os aspetos práticos a ter em conta com base na experiência dos Estados-Membros que dispõem 

de mecanismos semelhantes a nível nacional; 

- analisar as necessidades dos consulados dos Estados-Membros e propor formas de otimizar o 

financiamento europeu para assistir os Estados-Membros na futura execução; 

- financiar um teste de pequena escala num consulado selecionado de um Estado-Membro, com base no 

direito nacional dos Estados-Membros, a fim de adquirir experiência na perspetiva do futuro instrumento 

europeu. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 
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26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Parlamento Europeu começou a solicitar a concessão de vistos humanitários no contexto da crise 

migratória e, em especial, do número inaceitável de mortes no Mediterrâneo. Perante o fracasso das 

negociações sobre o Código de Vistos, em que o Parlamento tentou convencer os Estados-Membros e a 

Comissão da necessidade de tais vistos, o Parlamento decidiu elaborar um relatório de iniciativa, convidando 

a Comissão a preparar um instrumento separado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1317 
=== S&D//7712 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 77 13 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 77 13       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Reserva           

Total       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Iniciativa em matéria de vistos humanitários  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a preparar um futuro instrumento legislativo em matéria de vistos 

humanitários. Este instrumento legislativo estabeleceria as condições e um procedimento que permitirá 

aos nacionais de países terceiros que procuram proteção internacional ou proteção humanitária solicitar 

em qualquer consulado ou embaixada de um Estado-Membro um visto humanitário que, caso lhes seja 

concedido, lhes permitirá viajar para o território de um Estado-Membro de uma forma segura, a fim de 

apresentarem um pedido de proteção internacional ou de proteção humanitária nesse Estado. 

O projeto-piloto visa: 

- avaliar os aspetos práticos a ter em conta com base na experiência dos Estados-Membros que dispõem 

de mecanismos semelhantes a nível nacional; 

- analisar as necessidades dos consulados dos Estados-Membros e propor formas de otimizar o 

financiamento europeu para assistir os Estados-Membros na futura execução; 

- financiar um teste de pequena escala num consulado selecionado de um Estado-Membro, com base no 

direito nacional dos Estados-Membros, a fim de adquirir experiência na perspetiva do futuro instrumento 

europeu. 

Base jurídica: 

Aditar o seguinte texto: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do 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 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

Bases jurídicas: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Parlamento Europeu começou a solicitar a concessão de vistos humanitários no contexto da crise 

migratória e, em especial, do número inaceitável de mortes no Mediterrâneo. Perante o fracasso das 

negociações sobre o Código de Vistos, em que o Parlamento tentou convencer os Estados-Membros e a 

Comissão da necessidade de tais vistos, o Parlamento decidiu elaborar um relatório de iniciativa, convidando 

a Comissão a preparar um instrumento separado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1318 
=== S&D//7722 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 77 14 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 77 14       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Ação preparatória— Fundo da União Europeia para promover o acesso dos requerentes de asilo ao 

ensino superior 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Muitos requerentes de asilo na União Europeia são pessoas de talento que desejam seguir cursos do 

ensino superior. Propinas elevadas podem entravar o acesso efetivo dos candidatos ao ensino superior, 

especialmente tendo em conta a sua situação financeira pessoal. Esta ação preparatória requer a criação 

de um fundo da União Europeia para promover o acesso dos requerentes de asilo ao ensino superior. 

Mais especificamente, o fundo apoiará as instituições de ensino superior que decidam renunciar ao 

pagamento de propinas pelos requerentes de asilo que têm legalmente acesso ao ensino superior. A perda 

financeira resultante dessa renúncia da cobrança de propinas seria compensada por esta ação 

preparatória. Por conseguinte, os candidatos não poderiam concorrer diretamente; o fundo constituiria 

antes uma oportunidade de financiamento facultativo para as instituições de ensino superior. Esta ação 

não altera as propinas nem as condições de acesso ao ensino superior propriamente dito. Proporciona um 

incentivo financeiro para que as instituições do ensino superior renunciem (parcialmente) à propinas a 

pagar pelos requerentes de asilo, para além do recurso a outras oportunidades de financiamento 

existentes a nível local, regional ou dos Estados-Membros. Esta ação não irá pré-financiar a isenção de 

propinas, abrangendo apenas os períodos comunicados e contabilizados durante os quais um requerente 

frequentou efetivamente uma instituição de ensino superior. O objetivo é evitar a cobertura de períodos 

durante os quais o requerente não teve direito de acesso ao ensino superior, por exemplo, na sequência de 

uma decisão negativa sobre um pedido de asilo. Muitas instituições de ensino superior da Europa já 

desenvolveram políticas para incentivar a participação dos requerentes de asilo nos seus programas 

educativos e este fundo contribuirá para a consecução deste objetivo. A possibilidade de estudar e 
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participar em atividades de investigação é importante para os requerentes de asilo, para satisfazer a sua 

curiosidade intelectual e aumentar o seu bem-estar e as suas oportunidades futuras de vida. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ação preparatória na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

As propinas do ensino superior podem constituir um obstáculo ao acesso efetivo dos requerentes de asilo ao 

ensino superior na Europa. Se os candidatos tiverem legalmente o direito de aceder ao ensino superior, os 

obstáculos que impedem o exercício desse direito deveriam ser tão mínimos quanto possível. Esta ação 

incentiva as instituições do ensino superior a renunciar (parcialmente) à cobrança de propinas. Há muitas 

vantagens, uma vez que se garante que o talento não é desperdiçado, mas sim utilizado em benefício da 

sociedade, da economia e do próprio requerente de asilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1319 
=== S&D//7727 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 03 77 14 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 03 77 14       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Um sistema europeu de regresso voluntário assistido e de reintegração dos migrantes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

«Os dados sobre a recolocação fornecidos pela Comissão Europeia para o ano de 2017 indicam que 11 

900 migrantes foram recolocados a partir de Itália e 21 700 a partir da Grécia, ou respetivamente 30 % e 

33 % dos inicialmente previstos. O incumprimento dos acordos de recolocação e da resposta não 

unificada dos Estados-Membros à questão das migrações contribuiu para assegurar que esta adquire uma 

dimensão cada vez mais perturbadora dos equilíbrios internos de cada Estado-Membro, tanto no que se 

refere às relações entre o Estado e as comunidades locais como à estabilidade social das próprias 

comunidades locais. 

Neste contexto, entre os planos e instrumentos destinados a melhorar a gestão dos fluxos migratórios 

pelos Estados-Membros é fulcral o papel desempenhado pelas ações de apoio ao desenvolvimento 

sustentável nos países de origem, através da promoção do instrumento de REGRESSO VOLUNTÁRIO 

ASSISTIDO E REINTEGRAÇÃO, para apoiar o crescimento dos territórios. Uma política de regresso 

humana e eficaz é essencial ao desenvolvimento de uma política europeia de migração integrada e 

sustentável. O regresso dos nacionais de países terceiros que não cumprem os requisitos legais para 

permanecer na Europa é um instrumento fundamental para enfrentar o desafio da migração irregular e 

tornar credíveis as políticas da União Europeia em matéria de migração legal e de asilo. 
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Os Estados-Membros desenvolveram vários planos e programas de RVA&R com base nos quais os 

nacionais de países terceiros podem receber assistência para facilitar a sua partida. Tal como indicado 

pela Comissão Europeia, é desejável que os Estados-Membros estabeleçam programas de RVA em 

conformidade com as regras comuns relativas aos programas de regresso voluntário assistido e aos 

programas de reintegração e melhorem a divulgação das medidas de RVA&R, em cooperação com os 

serviços de educação, sociais e de saúde nacionais. 

Nos últimos anos, a nível europeu, a percentagem de regressos voluntários em relação ao número total de 

repatriamentos aumentou gradualmente de 14 % em 2009 para 40 % em 2013. No entanto, o número de 

regressos voluntários é diferente de um Estado-Membro para outro. 

A construção de uma rede de comunicação territorial que envolva as instituições locais e, em particular, 

os serviços sociais, e seja capaz de intercetar os potenciais migrantes de regresso e de lhes facultar 

informação e apoio adequados, é uma ação prévia fundamental para a difusão da medida de RVA ao 

nível europeu. 

Objetivos do projeto 

O objetivo geral consiste em atribuir, como parte da estratégia de gestão da migração a nível europeu e 

nacional, um lugar central ao RVA&R, através do envolvimento direto das autoridades locais. 

A proposta visa o envolvimento e a responsabilização de instituições locais e de serviços de atendimento 

público em matéria de necessidades dos nacionais de países terceiros, visando a promoção e divulgação 

das intervenções de RVA&R, incluindo as medidas de reintegração e reinserção. 

O objetivo específico consiste em promover uma rede de comunicação de informações e de apoio local às 

medidas de RVA&R que esteja centrada nas autoridades locais, e em especial em serviços sociais capazes 

de intercetarem diretamente os potenciais migrantes de regresso. 

Atividades do projeto 

O projeto está dividido em três fases principais: 

? FASE 1: Análise dos vários programas dos diferentes Estados-Membros sobre RVA&R e avaliação. 

Desenvolvimento e implementação de uma base de dados, a nível europeu, sobre os programas RVA&R 

executados pelos diferentes Estados-Membros e resultados da respetiva monitorização para tentar 

uniformizar os programas, tendo em conta, por um lado, o apoio económico proporcionado por cada 

Estado e, por outro, a identificação das melhores práticas. 

? FASE 2: Definição de um modelo. 

Definição e desenvolvimento de planos e procedimentos uniformes nos Estados-Membros com vista a 

melhorar a eficácia da medida de RVA&R a nível europeu, através do envolvimento das autoridades 

locais. 

? FASE 3: Lançamento e experimentação dos gabinetes locais (municipais) de RVA&R. 

Esta fase prevê a realização de atividades preliminares para a abertura dos gabinetes: 

1. Identificação dos municípios em cujo território há mais migrantes em situação irregular, e centros de 

receção de primeira e segunda linha; 

2. Reforço da colaboração entre as autoridades locais e a sociedade civil para a promoção da medida 

RVA&R e a coordenação com os órgãos executores das medidas RVA&R; 

3. Formação do pessoal interno com vista ao conhecimento e promoção da medida RVA&R para medir e 

avaliar o impacto na população migrante; 

4. Formação do pessoal interno para promover a constituição de parcerias com instituições locais dos 

países de origem dos beneficiários das medidas RVA&R, de modo a tornar mais eficazes os projetos de 

reintegração. 

Os gabinetes de RVA&R executarão a tarefa de informação e divulgação da medida RVA&R, 
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comunicando as candidaturas aos organismos responsáveis pelo lançamento do processo de regresso e 

reintegração, o apoio à criação de redes e integração de todas as atividades relacionadas com as medidas 

RVA&R existentes.» 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Desde 2010-2011, a Europa tem registado uma chegada e trânsito crescentes de nacionais de países terceiros, 

particularmente de África e do Médio e Próximo Oriente. Por conseguinte, a maioria dos pedidos de asilo 

não são reconhecidos e o resultado é que centenas de milhares de migrantes são deixados em situações de 

elevada vulnerabilidade e de irregularidade nos territórios onde se encontram, com custos sociais que 

inevitavelmente se repercutem nas comunidades locais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 327 
=== AFCO/6227 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 01 — Europa para os cidadãos — Reforçar a memória e melhorar a capacidade de 

participação cívica a nível da União 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 01 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 2 519 000 2 600 000 27 708 000 28 600 000 

Reserva           

Total 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 2 519 000 2 600 000 27 708 000 28 600 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As receitas provenientes da contribuição dos países .......... 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

No que diz respeito a 2018, o programa deve centrar-se prioritariamente na informação dos cidadãos 

sobre os seus direitos eleitorais e a importância das eleições europeias para a construção do futuro da 

Europa. Deve, além disso, ser incentivado o diálogo com os cidadãos sobre o futuro da Europa, tendo por 

base o Livro Branco apresentado pela Comissão em 2017. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os resultados da avaliação intercalar da execução deste programa revelam que um número significativo de 

projetos, que poderiam ter ajudado o programa a ter um impacto mais vasto, não pôde ser financiado.É 

proposto um aumento de 10 % do financiamento deste programa, a fim de colmatar esta lacuna. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 48 
=== CULT/5823 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 01 — Europa para os cidadãos — Reforçar a memória e melhorar a capacidade de 

participação cívica a nível da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 01 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 3 728 900 3 810 000 28 917 900 29 810 000 

Reserva           

Total 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 3 728 900 3 810 000 28 917 900 29 810 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

De acordo com a atualização da programação financeira de janeiro de 2018, um montante adicional de 2,5 

milhões de euros (1,1 milhões de euros em 2019 e 1,4 milhões de euros em 2020) será retirado do programa 

Europa para os cidadãos, a fim de financiar a ICE renovada. Tal não está previsto na proposta de novo 

Regulamento ICE nem na ficha financeira que o acompanha. Esta alteração não só repõe esses fundos, como 

também proporciona o aumento mínimo necessário para o programa (10 %), que sofre de subfinanciamento 

persistente, baixas taxas de sucesso dos projetos e da resultante frustração dos candidatos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1402 
=== EFDD/8839 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 01 — Europa para os cidadãos — Reforçar a memória e melhorar a capacidade de 

participação cívica a nível da União 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 01 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 -25 189 000 -26 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 -25 189 000 -26 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

No âmbito do objetivo global de aproximar a Europa dos seus cidadãos, o programa «Europa para os 

cidadãos» tem por objetivos gerais contribuir para a compreensão da União pelos cidadãos e promover a 

cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática a nível da União. 

Esta dotação destina-se a cobrir ações como parcerias, apoio estrutural, projetos de comemoração e 

preservação da memória, história e identidade da União, encontros de cidadãos, redes de cidades geminadas, 

projetos de cidadãos e sociedades civis, análises interpares, estudos e serviços de comunicação, medidas de 

apoio, eventos e estruturas de apoio nos Estados-Membros, incluindo projetos levados a cabo por 

organizações da sociedade civil que visem promover a integração, a diversidade linguística, a coesão e a 

não-discriminação e que se centrem em particular nas minorias europeias. 

Esta dotação tem igualmente como objetivo promover a cidadania europeia informando as pessoas, em todas 

as línguas da União, sobre os seus direitos enquanto cidadãos da União, sobre as oportunidades de 

participação cívica a nível da União e sobre o impacto da União nas suas vidas quotidianas. 

As contribuições dos Estados membros da EFTA, nos termos do disposto no Acordo sobre o Espaço 
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Económico Europeu, nomeadamente o artigo 82.o e o Protocolo n.o 32, devem ser acrescentadas às dotações 

inscritas no presente número. A título informativo, estas quantias provêm das contribuições dos Estados da 

EFTA imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos termos do 

artigo 21.o, n.o 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro; dão lugar à inscrição das dotações 

correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte do mapa de 

despesas da presente secção, que faz parte integrante do orçamento geral. 

As receitas provenientes da contribuição dos países candidatos e, se for o caso, dos países candidatos 

potenciais dos Balcãs Ocidentais para a participação nos programas da União, inscritas no número 6 0 3 1 do 

mapa de receitas, poderão dar lugar à abertura de dotações suplementares, nos termos do artigo 21.o, n.o 2, 

alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 390/2014 do Conselho, de 14 de abril de 2014, que institui o programa «Europa para 

os cidadãos» para o período de 2014-2020 (JO L 115 de 17.4.2014, p. 3), nomeadamente o artigo 2.o. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se de propaganda para a União Europeia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 742 
=== ENF//8126 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 01 — Europa para os cidadãos — Reforçar a memória e melhorar a capacidade de 

participação cívica a nível da União 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 01 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 -25 189 000 -26 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 -25 189 000 -26 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

No âmbito do objetivo global de aproximar a Europa dos seus cidadãos, o programa «Europa para os 

cidadãos» tem por objetivos gerais contribuir para a compreensão da União pelos cidadãos e promover a 

cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática a nível da União. 

Esta dotação destina-se a cobrir ações como parcerias, apoio estrutural, projetos de comemoração e 

preservação da memória, história e identidade da União, encontros de cidadãos, redes de cidades geminadas, 

projetos de cidadãos e sociedades civis, análises interpares, estudos e serviços de comunicação, medidas de 

apoio, eventos e estruturas de apoio nos Estados-Membros, incluindo projetos levados a cabo por 

organizações da sociedade civil que visem promover a integração, a diversidade linguística, a coesão e a 

não-discriminação e que se centrem em particular nas minorias europeias. 

Esta dotação tem igualmente como objetivo promover a cidadania europeia informando as pessoas, em todas 

as línguas da União, sobre os seus direitos enquanto cidadãos da União, sobre as oportunidades de 

participação cívica a nível da União e sobre o impacto da União nas suas vidas quotidianas. 

As contribuições dos Estados membros da EFTA, nos termos do disposto no Acordo sobre o Espaço 
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Económico Europeu, nomeadamente o artigo 82.o e o Protocolo n.o 32, devem ser acrescentadas às dotações 

inscritas no presente número. A título informativo, estas quantias provêm das contribuições dos Estados da 

EFTA imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos termos do 

artigo 21.o, n.o 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro; dão lugar à inscrição das dotações 

correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte do mapa de 

despesas da presente secção, que faz parte integrante do orçamento geral. 

As receitas provenientes da contribuição dos países candidatos e, se for o caso, dos países candidatos 

potenciais dos Balcãs Ocidentais para a participação nos programas da União, inscritas no número 6 0 3 1 do 

mapa de receitas, poderão dar lugar à abertura de dotações suplementares, nos termos do artigo 21.o, n.o 2, 

alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Regulamento (UE) n.o 390/2014 do Conselho, de 14 de abril de 2014, que institui o programa «Europa para 

os cidadãos» para o período de 2014-2020 (JO L 115 de 17.4.2014, p. 3), nomeadamente o artigo 2.o. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que seja prioritário apoiar esta rubrica orçamental centrada em iniciativas de propaganda 

da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1320 
=== S&D//7620 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 01 — Europa para os cidadãos — Reforçar a memória e melhorar a capacidade de 

participação cívica a nível da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 01 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 3 728 900 3 810 000 28 917 900 29 810 000 

Reserva           

Total 24 426 000 25 205 000 25 189 000 26 000 000 25 189 000 26 000 000 3 728 900 3 810 000 28 917 900 29 810 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

De acordo com a atualização da programação financeira de janeiro de 2018, um montante adicional de 2,5 

milhões de euros (1,1 milhões de euros em 2019 e 1,4 milhões de euros em 2020) será retirado do programa 

Europa para os cidadãos, a fim de financiar a ICE renovada. Tal não está previsto na proposta de novo 

Regulamento ICE nem na ficha financeira que o acompanha. Esta alteração não só repõe esses fundos, como 

também proporciona o aumento mínimo necessário para o programa (10 %), que sofre de subfinanciamento 

persistente, baixas taxas de sucesso dos projetos e da resultante frustração dos candidatos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 328 
=== AFCO/6228 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 02 — Iniciativa de Cidadania Europeia 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 02 740 000 840 000 1 085 000 814 000 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva     1 085 000 814 000   1 085 000 814 000 

Total 740 000 840 000 1 085 000 814 000 1 085 000 814 000   1 085 000 814 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta as observações da Comissão relativas ao projeto-piloto sobre o financiamento e o apoio das 

Iniciativas de Cidadania Europeia (ICE), propõe-se que parte das atividades inicialmente previstas como 

fazendo parte deste projeto-piloto seja financiada ao abrigo de uma rubrica orçamental específica no âmbito 

do Programa Europa para os Cidadãos. Estes fundos não devem prejudicar outras ações no âmbito do 

presente programa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 923 
=== EPP//8089 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 04 01 02 — Iniciativa de Cidadania Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 01 02 740 000 840 000 1 085 000 814 000 p.m. p.m. 1 085 000 814 000 1 085 000 814 000 

Reserva     1 085 000 814 000 -1 085 000 -814 000 p.m. p.m. 

Total 740 000 840 000 1 085 000 814 000 1 085 000 814 000   1 085 000 814 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). Sem reserva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 332 
=== AFCO/6232 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Constitucionais 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 04 77 

Designação: 

Projetos-piloto e ações preparatórias 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 18 04 77 01 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 04 77 01       600 000 600 000 600 000 600 000 

Reserva           

Total       600 000 600 000 600 000 600 000 
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Designação: 

Projeto-piloto — Promoção da participação inclusiva dos cidadãos nas consultas da Comissão 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O compromisso assumido no início de 2018 por 27 dos Estados-Membros de dar início ao processo de 

consultas aos cidadãos é testemunho da urgência em dar um impulso à participação e à sensibilização dos 

cidadãos para as políticas e ações da UE que afetam as suas vidas. Quando os cidadãos participam nestas 

consultas históricas, devem confiar que não se trata apenas de um exercício isolado, mas sim da primeira 

de uma série de reformas sobre o modo como as instituições da UE colaboram com os eles a fim de 

construir uma Europa mais forte e mais inteligente. 

O sítio web da Comissão dedicado às consultas públicas (anteriormente denominado «A sua voz na 

Europa») tem sido utilizado desde o início dos anos 2000 pelas direções-gerais para possibilitar às partes 

interessadas contribuir para a elaboração dos atos jurídicos. Embora o portal «A sua voz na Europa» 

pareça ser um instrumento consultivo muito mais eficiente do que aqueles que têm sido experimentados 

até ao momento, alguns estudos revelam que a taxa de participação dos cidadãos «comuns» na 

plataforma tem sido muito baixa; de facto, mesmo nos casos em que o tema é muito acessível, a 

participação dos cidadãos limita-se aos que já têm um grande interesse pelos assuntos europeus. 

Consequentemente, de um modo geral, o «público europeu» que participa atualmente nas consultas é 

escasso e tem objetivos limitados. 

Um segundo problema prende-se com o facto de as atuais consultas não proporcionarem um espaço de 

debate, no qual os participantes possam trocar pontos de vista e chegar a um consenso. Não favorece a 

emergência de um espaço público europeu em torno de questões fundamentais, nem promove uma 

identidade política transnacional, que é o objetivo da maioria das experiências de participação em linha. 

Embora os Diálogos da UE com os Cidadãos tenham sido um passo positivo nessa direção, esses eventos 

não estão atualmente ligados a qualquer processo político específico e, por conseguinte, apresentam um 

impacto limitado no mundo real para os seus participantes. 

Um terceiro problema é a falta de preparação e acompanhamento específicos para sensibilizar os 

cidadãos «comuns», informá-los e motivá-los a participar no processo de tomada de decisão da UE sobre 

os assuntos mais relevantes para as suas vidas. A maioria dos cidadãos que participam nas atuais 

consultas já são especialistas em assuntos da UE ou são mobilizados a participar por uma associação 

específica da sociedade civil. Estes contributos são extremamente importantes, mas novos contributos, a 

voz do «grande público», poderiam ser de grande utilidade para os decisores políticos e reforçar a 

legitimidade das instituições europeias. 

Como melhorar a participação dos cidadãos nas consultas públicas. 

Para ultrapassar os vários obstáculos e conseguir uma maior inclusão, o objetivo deste projeto-piloto 

consiste em testar a viabilidade e o impacto de um novo método mais inclusivo de consultas públicas da 

UE. É proposto o reforço das consultas públicas sobre um tema selecionado com a organização de 

consultas dos representantes de cidadãos, designadas de «minipúblicas», em três Estados-Membros. A 

principal vantagem de combinar a consulta em linha já existente com as «minipúblicas» seria a criação 

de um processo consultivo europeu mais inclusivo, deliberativo e pedagógico. Para garantir o êxito desta 

combinação inovadora será necessário abordar três questões principais: 

1) Como deverão ser selecionados os temas da consulta? 

O comité de seleção deve ser composto por cidadãos e por representantes políticos dos organismos que 

participam no processo de codecisão (Comissão, Parlamento Europeu e Conselho). A inclusão destas 

instituições desde o início aumentará consideravelmente o impacto real que as «minipúblicas» poderão 

ter na decisão política final. 

2) Como devem ser organizadas as «minipúblicas» da UE? 
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Uma vez selecionado o tema a debater, serão organizadas «minipúblicas» para este projeto-piloto em três 

Estados-Membros. O número de painéis dependerá da dimensão do país, devendo contudo prever-se um 

número mínimo de grupos de debate, seja nos Estados-Membros de maiores como de menores dimensões. 

As representações nacionais da Comissão e do PE deverão acolher essas «minipúblicas» com o apoio da 

D21 e de, pelo menos, um parceiro da sociedade civil local (selecionado pela sua neutralidade sobre o 

assunto da consulta). As «minipúblicas» com 30 a 60 participantes deverão ser selecionadas com base em 

critérios de representatividade sociodemográfica. 

Para preparar as suas deliberações, as «minipúblicas» deverão receber informações dos opositores e dos 

apoiantes da iniciativa, bem como de peritos neutros. Graças a estes recursos, aos seus próprios valores e 

à investigação de terceiros, os membros das «minipúblicas» deliberarão sobre os prós e os contras das 

propostas, utilizando técnicas de facilitação que permitam ouvir todos os pontos de vista e descobrir os 

aspetos que reúnem consenso. A sessão deverá ser concebida para durar dois dias completos; os 

participantes deverão receber a informação em conjunto e ser divididos em subgrupos de 10 a 12 

elementos para deliberarem. Os estudos realizados revelaram que 70 % dos cidadãos que participam 

nestas «minipúblicas», mercê da possibilidade de serem bem informados e de deliberar em conjunto com 

outros participantes, modificam a sua opinião ou alteram-na por completo. 

3) Como garantir o impacto da consulta dos cidadãos? 

Uma vez concluídas as deliberações, os diferentes pontos de vista (a favor e contra), as perguntas e as 

recomendações sobre as linhas de ação serão resumidos num relatório de síntese, que será público e sobre 

o qual a Comissão deverá tomar uma posição oficial e fundamentada antes de elaborar a sua proposta de 

legislação. Deverão ser envidados esforços consideráveis durante todo o processo para conferir 

acessibilidade e visibilidade à consulta. Caberá à representação nacional da Comissão e do PE organizar 

estas consultas promovendo eventos públicos e concebendo formas de colaboração com as instituições 

nacionais, as organizações da sociedade civil, os estabelecimentos de ensino e os meios de comunicação 

social (em particular os meios de comunicação social públicos nacionais e as redes sociais). À 

semelhança da Iniciativa de Análise dos Cidadãos de Oregon, por exemplo, deveriam ser convidados 

representantes dos meios de comunicação social tradicionais para participar nas «minipúblicas» e 

informar o público sobre este método de consulta inovador. Isto teria provavelmente um impacto positivo 

na população, que tende cada vez mais a identificar-se com as opiniões expressas por outros cidadãos 

«comuns» e não com as dos «políticos profissionais» ou dos «burocratas». 

Por último, a fim de incluir na consulta um grupo ainda mais amplo de cidadãos, o relatório de síntese 

das «minipúblicas» será utilizado como base para a realização de uma sondagem pedagógica em linha 

destinada ao grande público no Estado-Membro. Esta sondagem pedagógica em linha deverá apresentar 

as principais questões, as soluções de compromisso e as recomendações da «minipública» num formato 

conciso e de leitura fácil, conferindo assim ao grande público a possibilidade de partilhar as suas 

preferências e de se manifestar sobre as principais recomendações da «minipública». A sondagem 

pedagógica permitirá, assim, que a consulta seja representativa ao nível da «minipública» e, 

simultaneamente, chegar a um número mais amplo de cidadãos. 

4) Efeitos previstos 

Um portal «A sua voz na Europa» mais inclusivo e deliberativo pode não ser a panaceia para colmatar as 

múltiplas lacunas dos processos deliberativos da UE, mas constitui certamente um projeto-piloto útil para 

alcançar um processo de tomada de decisão mais transparente e mais reativo. Se for corretamente 

aplicado, este processo permite que uma maior diversidade de vozes seja ouvida aquando da elaboração 

de nova legislação da UE, numa fase em que, geralmente, apenas são consultados peritos e grupos de 

interesses. Representa, além disso, uma reforma que, ao contrário de algumas propostas que parecem 

estar desligadas da realidade da UE, não exige uma transformação dos Tratados da UE e pode ser 

aplicada de forma relativamente simples e rápida graças a uma colaboração eficaz das representações 

nacionais da Comissão e do PE. 

Proposta de projeto-piloto: 
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A ideia do projeto-piloto é testar a inclusão da consulta dos cidadãos em três países (que representem 

Estados-Membros de pequena, média e grande dimensão) em duas consultas públicas da UE. 

Sondagens sólidas e inovadoras para consolidar as deliberações das «minipúblicas». 

As reuniões das «minipúblicas» deverão ser mediadas por facilitadores experientes que enquadrem o 

debate sem nele interferir. A facilitação pode ser reforçada por software de sondagem e votação que 

permita gerir em tempo real as fases que precedem e se seguem às sondagens e utilize algoritmos 

inovadores e fidedignos para identificar as verdadeiras preferências dos cidadãos. 

Uma inovação nas sondagens sobre questões relacionadas com a política é a utilização de algoritmos de 

tomada de decisão mais sofisticados, incluindo a utilização de múltiplos votos positivos e negativos. 

Consoante o número de opções, os cidadãos poderão dispor de uma determinada relação entre votos 

positivos e negativos, por exemplo, dois votos positivos e um voto negativo. Esta metodologia permite ter 

uma visão mais pormenorizada dos domínios de consenso e de controvérsia (opções que recolham um 

grande número de votos positivos e negativos) do que as técnicas de votação tradicionais. O cruzamento 

dos resultados das sondagens com dados demográficos anónimos poderá fornecer aos decisores políticos 

da UE uma visão de fácil compreensão e muito granular dos pontos de vista dos cidadãos. 

Fundamentalmente, os decisores políticos mantêm plena soberania sobre as conclusões que retiram dos 

resultados das sondagens. No entanto, um contexto de deliberação controlado como as «minipúblicas», 

apoiado por um sistema de sondagem sólido e inovador, fornecerá aos decisores políticos da UE 

poderosas ferramentas analíticas que permitirão compreender o entendimento do público, o que, em 

última análise, poderá melhorar a qualidade e aceitação da política em questão. 

Participação das principais partes interessadas 

O projeto-piloto deve contar com a participação das principais partes interessadas a nível da Comissão e 

dos Estados-Membros para obter resultados eficazes: 

- Direção-Geral da União responsável pelas consultas públicas; 

- Representações da UE nos Estados-Membros; 

- Principais multiplicadores (associações, autarquias, imprensa local). 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O compromisso assumido no início de 2018 por 27 dos Estados-Membros de dar início ao processo de 

consultas aos cidadãos é testemunho da urgência em dar um impulso à participação e à sensibilização dos 

cidadãos para as políticas e ações da UE que afetam as suas vidas. Quando os cidadãos participam nestas 

consultas históricas, devem confiar que não se trata apenas de um exercício isolado, mas sim da primeira de 

uma série de reformas sobre o modo como as instituições da UE colaboram com os eles a fim de construir 

uma Europa mais forte e mais inteligente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 573 
=== GUE//7063 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Número 18 05 03 01 — Promover sociedades europeias seguras 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 05 03 01 156 526 362 145 303 970 176 575 555 171 687 622 175 375 555 171 687 622 -175 375 555 -171 687 622 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 156 526 362 145 303 970 176 575 555 171 687 622 175 375 555 171 687 622 -175 375 555 -171 687 622 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A investigação no domínio da segurança deve ser descontinuada, já que apoia a fusão das políticas de 

segurança interna e externa. A investigação no domínio da segurança estimula a cooperação entre os 

fornecedores e utilizadores de soluções em matéria de segurança e reforçar a segurança através da gestão das 

fronteiras — o que significa vigilância, repulsa e luta contra a migração, os migrantes e refugiados. Os 

fundos devem ser reafetados à luta contra as causas profundas da migração e dos conflitos, bem como à 

disponibilização de vias/roteiros seguros e legais aos refugiados, requerentes de asilo ou trabalhadores 

migrantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 492 
=== LIBE/5675 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 18 05 03 01 — Promover sociedades europeias seguras 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 05 03 01 156 526 362 145 303 970 176 575 555 171 687 622 175 375 555 171 687 622 1 200 000  176 575 555 171 687 622 

Reserva           

Total 156 526 362 145 303 970 176 575 555 171 687 622 175 375 555 171 687 622 1 200 000  176 575 555 171 687 622 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 743 
=== ENF//8127 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 06 02 — Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 06 02 15 230 412 15 230 412 15 096 836 15 096 836 15 096 836 15 096 836 -5 000 000 -5 000 000 10 096 836 10 096 836 

Reserva           

Total 15 230 412 15 230 412 15 096 836 15 096 836 15 096 836 15 096 836 -5 000 000 -5 000 000 10 096 836 10 096 836 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é claro o verdadeiro valor acrescentado deste Observatório. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 494 
=== LIBE/5733 === 

apresentada por Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 18 06 02 — Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

18 06 02 15 230 412 15 230 412 15 096 836 15 096 836 15 096 836 15 096 836 310 000 310 000 15 406 836 15 406 836 

Reserva           

Total 15 230 412 15 230 412 15 096 836 15 096 836 15 096 836 15 096 836 310 000 310 000 15 406 836 15 406 836 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As quantias reembolsadas em conformidade com o artigo .......... inscrever na rubrica 6 6 0 0 do mapa geral 

de receitas. 

Acrescentar o texto seguinte: 

O quadro de pessoal da Agência de Execução está incluído no Anexo «Pessoal» da presente secção. 

A contribuição da União para 2019 ascende a 15 596 600 EUR. Um montante de 189 764 EUR, 

proveniente da recuperação do excedente, é acrescentado ao montante de 15 406 836 EUR inscrito no 

orçamento. 

Para que o OEDT possa satisfazer as suas necessidades operacionais essenciais, deve ser dada especial 

atenção às seguintes atividades do Observatório, no que se refere à coordenação e ao desenvolvimento do 

Projeto Europeu de Inquérito Escolar sobre o Consumo de Álcool e outras Drogas (ESPAD):  

Análise de dados sobre os resultados do próximo exercício de recolha de dados ESPAD 

Preparação do próximo relatório ESPAD 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de pessoal e administrativas do Observatório (títulos 1 e 2), 

bem como as despesas operacionais relativas ao programa de trabalho (título 3). 

O Observatório deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho das transferências de dotações entre 

despesas operacionais e administrativas. 

As quantias reembolsadas em conformidade com o artigo 20.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 

1271/2013 da Comissão constituem receitas afetadas (artigo 21.o, n.o 3, alínea c), do Regulamento 

Financeiro) a inscrever na rubrica 6 6 0 0 do mapa geral de receitas. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As contribuições da União para o OEDT para o exercício de 2019 deveriam ser aumentadas em 310 000 

EUR para fazer face às exigências operacionais de base indicadas pelo Observatório, em particular: 

O OEDT deve reforçar o seu papel no que diz respeito à coordenação e ao desenvolvimento do Projeto 

Europeu de Inquérito Escolar sobre o Consumo de Álcool e outras Drogas (ESPAD). 

Recolha pontual de dados para a análise das águas residuais e o consumo e a toxicidade agudas das novas 

substâncias psicoativas na UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1131 
=== EFDD/7456 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 01 01 8 083 456 8 083 456 8 277 398 8 277 398 8 205 990 8 205 990 -410 300 -410 300 7 795 690 7 795 690 

Reserva           

Total 8 083 456 8 083 456 8 277 398 8 277 398 8 205 990 8 205 990 -410 300 -410 300 7 795 690 7 795 690 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1403 
=== EFDD/8840 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 01 01 8 083 456 8 083 456 8 277 398 8 277 398 8 205 990 8 205 990 -705 990 -705 990 7 500 000 7 500 000 

Reserva           

Total 8 083 456 8 083 456 8 277 398 8 277 398 8 205 990 8 205 990 -705 990 -705 990 7 500 000 7 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta administração, à semelhança de todas as administrações em todos os Estados-Membros, deve envidar 

alguns esforços para reduzir o seu peso. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1132 
=== EFDD/7457 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 01 02 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — Delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 01 02 1 875 396 1 875 396 1 884 321 1 884 321 1 884 321 1 884 321 -94 216 -94 216 1 790 105 1 790 105 

Reserva           

Total 1 875 396 1 875 396 1 884 321 1 884 321 1 884 321 1 884 321 -94 216 -94 216 1 790 105 1 790 105 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 119 

Projeto de alteração 1137 
=== EFDD/7463 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 02 11 — Outras despesas de gestão — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 02 11 554 844 554 844 554 844 554 844 544 770 544 770 -104 770 -104 770 440 000 440 000 

Reserva           

Total 554 844 554 844 554 844 554 844 544 770 544 770 -104 770 -104 770 440 000 440 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1138 
=== EFDD/7464 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 02 12 — Outras despesas de gestão — Delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 02 12 82 367 82 367 80 042 80 042 80 042 80 042 -15 042 -15 042 65 000 65 000 

Reserva           

Total 82 367 82 367 80 042 80 042 80 042 80 042 -15 042 -15 042 65 000 65 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1139 
=== EFDD/7465 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 03 02 —  Imóveis e despesas conexas — Delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 03 02 388 623 388 623 374 734 374 734 374 734 374 734 -64 734 -64 734 310 000 310 000 

Reserva           

Total 388 623 388 623 374 734 374 734 374 734 374 734 -64 734 -64 734 310 000 310 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 
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quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 531 
=== GUE//7020 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 04 01 — Despesas de apoio ao Instrumento para a estabilidade e a paz 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 04 01 7 092 000 7 092 000 8 200 000 8 200 000 7 100 000 7 100 000 -6 100 000 -6 100 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva 673 000 673 000         

Total 7 765 000 7 765 000 8 200 000 8 200 000 7 100 000 7 100 000 -6 100 000 -6 100 000 1 000 000 1 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE deve visar uma abordagem de natureza estritamente pacífica e civil.O Instrumento para a Estabilidade 

e 

e a Paz carece de transparência, em particular no que diz respeito à (rapidez da) resposta a situações de crise. 

Desde 2017 que o IEP financia igualmente a formação e o equipamento dos intervenientes militares, o que 

compromete a sua natureza civil. O Instrumento para a Estabilidade e a Paz deve deve visar unicamente 

medidas de natureza civil, nomeadamente a erradicação da pobreza, a prevenção de conflitos, a não 

proliferação, o desarmamento, a desmobilização e reintegração, bem como a mediação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 572 
=== GUE//7062 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 01 04 02 — Política Externa e de Segurança Comum (PESC) — Despesas de apoio 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 01 04 02 400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta rubrica deve ser extinta, já que promove uma maior militarização. A UE deve concentrar-se numa 

abordagem de natureza estritamente pacífica e civil. A política da União deve centrar-se exclusivamente nas 

medidas de natureza civil, nomeadamente a erradicação da pobreza, a prevenção e a resolução de conflitos 

de natureza civil, o desarmamento, a não proliferação, a desmobilização e reintegração, e a mediação. A 

cooperação com os países terceiros deve ser o resultado da coordenação entre os Estados-Membros e, 

enquanto tal, deve basear-se nas estruturas já existentes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 430 
=== AFET/6530 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 



 

 121 

AFET/6530 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 01 — Resposta a situações de crise ou de crise emergente 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 01 233 718 177 202 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 17 840 509 11 000 000 269 650 686 231 000 000 

Reserva 20 400 000 8 000 000         

Total 254 118 177 210 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 17 840 509 11 000 000 269 650 686 231 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As contribuições financeiras dos Estados-Membros e .......... por contribuições dos fundos fiduciários da 

União. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a contribuir rapidamente para a estabilidade, prevendo uma resposta eficaz para 

ajudar a preservar, estabelecer ou restabelecer as condições essenciais que permitampara permitir uma 

execução efetiva das políticas e ações externas da União em conformidade com o artigo 21.º do Tratado da 

União Europeia. A assistência técnica e financeira pode ser concedida em resposta a uma situação de 

emergência, de crise ou de crise emergente, a uma situação que constitui uma ameaça para a democracia, a 

ordem pública, a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, ou a segurança das pessoas, 

em especial as pessoas expostas a violência de género em situações de instabilidade, ou a uma situação 

suscetível de se transformar em conflito armado, incluindo violência sexual relacionada com conflitos 

utilizada como arma de guerra,armado ou de desestabilizar gravemente o(s) país(es) terceiro(s) em questão. 

Após o parágrafo: 

As contribuições financeiras dos Estados-Membros e .......... por contribuições dos fundos fiduciários da 

União. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A responsabilização será uma prioridade fundamental das intervenções da UE em situações de crise e de 

crise emergente. Serão disponibilizados fundos suficientes para apoiar iniciativas nacionais, regionais e 

internacionais a este respeito. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É vital ter capacidade para responder às atuais crises multifacetadas emergentes através de um financiamento 

adequado. A responsabilização deve ser uma das principais prioridades da UE em situações de crise e de 

crise emergente. Os mecanismos de responsabilização devem ser promovidos e garantidos pela UE. O 

Parlamento deveria elaborar um relatório sobre os alegados crimes de guerra cometidos pelas forças 

conjuntas do G5 Sael em 19 de maio de 2018. A União Europeia deve dar resposta à questão dos abusos 

sexuais no âmbito de conflitos, atribuindo fundos e colaborando com as Nações Unidas para combater estes 

crimes internacionais, que só recentemente foram tomados em consideração. 

Alteração de compromisso entre AFET/5152, AFET/5202, AFET/5189, AFET/5177, AFET/5167 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 919 
=== EPP//8084 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 01 — Resposta a situações de crise ou de crise emergente 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 01 233 718 177 202 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 18 000 000 9 000 000 269 810 177 229 000 000 

Reserva 20 400 000 8 000 000         

Total 254 118 177 210 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 18 000 000 9 000 000 269 810 177 229 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É essencial que se possa responder às atuais crises multifacetadas emergentes com um financiamento 

adequado. Convém que o orçamento do IEP seja mais flexível para responder de forma adequada a situações 

de emergência. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 242 
=== FEMM/6020 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 01 — Resposta a situações de crise ou de crise emergente 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 01 233 718 177 202 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000   251 810 177 220 000 000 

Reserva 20 400 000 8 000 000         

Total 254 118 177 210 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000   251 810 177 220 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As contribuições financeiras dos Estados-Membros e .......... por contribuições dos fundos fiduciários da 

União. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a contribuir rapidamente para a estabilidade, prevendo uma resposta eficaz para 

ajudar a preservar, estabelecer ou restabelecer as condições essenciais para permitir uma execução efetiva 

das políticas e ações externas da União em conformidade com o artigo 21.º do Tratado da União Europeia. A 

assistência técnica e financeira pode ser concedida em resposta a uma situação de emergência, de crise ou de 

crise emergente, uma situação que constitui uma ameaça para a democracia, a ordem pública, a proteção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, ou a segurança das pessoas, nomeadamente mulheres, 

crianças e pessoas LGBTQI, em especial as expostas a violência sexual e de género em situações de 

instabilidade, ou uma situação suscetível de se transformar em conflito armado ou de desestabilizar 

gravemente o(s) país(es) terceiro(s) em questão. A Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas sobre as Mulheres, a Paz e a Segurança deve ser utilizada como instrumento central neste 

contexto. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel das mulheres e o impacto dos conflitos nas mulheres estão ligados às alterações na natureza dos 

conflitos. Nos conflitos atuais, os civis, e sobretudo as mulheres, são frequentemente os principais alvos. A 

violência de género, incluindo a violência sexual, é cada vez mais uma arma de guerra. É essencial que a UE 

responda ao desafio de assegurar a proteção efetiva das mulheres em situações de conflito; a prevenção de 
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conflitos deve ter este aspeto em consideração, reforçando sistematicamente o papel das mulheres na 

sociedade e garantindo a sua participação efetiva na vida pública e económica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 524 
=== GUE//7013 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 01 — Resposta a situações de crise ou de crise emergente 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 01 233 718 177 202 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 -251 810 177 -220 000 000 p.m. p.m. 

Reserva 20 400 000 8 000 000         

Total 254 118 177 210 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 -251 810 177 -220 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O IEP carece de transparência, nomeadamente na (rapidez da) resposta a situações de crise e de crise 

emergente. Além disso, o regulamento alterado relativo ao IEP - (COM (2016) 447) - modificou o âmbito de 

aplicação do instrumento, de molde a financiar o setor militar. Esta alteração compromete o seu caráter civil 

e viola o disposto no artigo 41.º, n.º 2, do TUE. O IEP deve visar unicamente medidas de natureza civil, 

nomeadamente a erradicação da pobreza, a não proliferação de armas, o desarmamento, a desmobilização e a 

reintegração, a mediação e prevenção de conflitos. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1321 
=== S&D//7656 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 01 — Resposta a situações de crise ou de crise emergente 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 01 233 718 177 202 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 17 840 509 11 000 000 269 650 686 231 000 000 

Reserva 20 400 000 8 000 000         

Total 254 118 177 210 000 000 256 810 177 220 000 000 251 810 177 220 000 000 17 840 509 11 000 000 269 650 686 231 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As contribuições financeiras dos Estados-Membros e .......... por contribuições dos fundos fiduciários da 

União. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a contribuir rapidamente para a estabilidade, prevendo uma resposta eficaz para 

ajudar a preservar, estabelecer ou restabelecer as condições essenciais para permitir uma execução efetiva 

das políticas e ações externas da União em conformidade com o artigo 21.º do Tratado da União Europeia. A 

assistência técnica e financeira pode ser concedida em resposta a uma situação de emergência, de crise ou de 

crise emergente, a uma situação que constitui uma ameaça para a democracia, a ordem pública, a proteção 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, ou a segurança das pessoas, em especial as pessoas 
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expostas a violência de género em situações de instabilidade, ou a uma situação suscetível de se transformar 

em conflito armado, incluindo violência sexual relacionada com conflitos utilizada como arma de 

guerra,armado ou de desestabilizar gravemente o(s) país(es) terceiro(s) em questão. 

Após o parágrafo: 

As contribuições financeiras dos Estados-Membros e .......... por contribuições dos fundos fiduciários da 

União. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A responsabilização será uma prioridade fundamental das intervenções da UE em situações de crise e de 

crise emergente. Serão disponibilizados fundos suficientes para apoiar iniciativas nacionais, regionais e 

internacionais a este respeito. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É vital ser capaz de responder às atuais crises multifacetadas emergentes com um financiamento adequado. 

A responsabilização deve ser uma das principais prioridades da UE em situações de crise e de crise 

emergente. Os mecanismos de responsabilização devem ser promovidos e garantidos pela UE. 

Deve ser apresentado um relatório pormenorizado ao Parlamento sobre os alegados crimes de guerra 

cometidos pelas forças conjuntas do G5 Sael em 19 de maio de 2018. 

A UE deve dar resposta à questão dos abusos sexuais no âmbito de conflitos, atribuindo fundos e 

colaborando com as Nações Unidas para combater estes crimes internacionais, que só recentemente foram 

tomados em consideração. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 391 
=== AFET/5203 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 02 — Apoio à prevenção de conflitos, consolidação da paz e preparação para situações de crise 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 02 31 000 000 20 000 000 35 527 000 22 000 000 35 527 000 22 000 000 1 776 350 1 100 000 37 303 350 23 100 000 

Reserva 2 677 000          

Total 33 677 000 20 000 000 35 527 000 22 000 000 35 527 000 22 000 000 1 776 350 1 100 000 37 303 350 23 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devem ser reforçados os meios para a prevenção de conflitos, consolidação da paz e a preparação para 

situações de crise. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 243 
=== FEMM/6021 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 02 02 — Apoio à prevenção de conflitos, consolidação da paz e preparação para situações de crise 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 02 02 31 000 000 20 000 000 35 527 000 22 000 000 35 527 000 22 000 000 4 473 000 18 000 000 40 000 000 40 000 000 

Reserva 2 677 000          

Total 33 677 000 20 000 000 35 527 000 22 000 000 35 527 000 22 000 000 4 473 000 18 000 000 40 000 000 40 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a contribuir para a prevenção .......... como os intervenientes estatais e da sociedade 

civil. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se especialmente a ser utilizada em medidas que tenham por objetivo aumentar a 

representação das mulheres na governação pós-conflitos, melhorar a capacidade de resposta dos 

governos à violência sexual e de género contra as mulheres, garantir os direitos económicos e sociais das 

mulheres, definir compensações para a autonomia económica das mulheres, incorporar a orçamentação 

sensível ao género em todos os mecanismos de financiamento pós-conflito, apoiar as organizações de 

defesa dos direitos das mulheres e colocar os direitos das mulheres e a igualdade de género no centro da 

prevenção de conflitos, da consolidação da paz e da preparação para situações de crise. Os objetivos da 

Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as Mulheres, a Paz e a Segurança 

deverão ser plenamente realizados. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As mulheres constituem a maioria das vítimas de violência e, em especial, dos conflitos armados, mas são 

intervenientes fundamentais na prevenção de conflitos e na gestão de crises. Os processos de consolidação 

da paz após situações de conflito oferecem grandes oportunidades para fazer avançar os direitos das 

mulheres e a igualdade de género. A perspetiva de género deve ser posta em prática de forma mais eficaz nas 

instituições e nos processos de consolidação da paz após situações de conflito. A Resolução 1325 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as Mulheres, a Paz e a Segurança deve, por isso, ser 

utilizada como um instrumento importante neste contexto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 571 
=== GUE//7061 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 03 01 01 — Missão de Observação na Geórgia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 01 01 18 000 000 17 500 000 19 000 000 20 000 000 19 000 000 20 000 000 -19 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 18 000 000 17 500 000 19 000 000 20 000 000 19 000 000 20 000 000 -19 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Trata-se de uma missão com uma abordagem militarista de submissão, interferência e agressão da União 

Europeia contra o país em questão, a que se deve pôr termo imediatamente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 529 
=== GUE//7018 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 03 01 02 — EULEX Kosovo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 01 02 92 379 000 77 179 000 80 000 000 78 000 000 80 000 000 78 000 000 -80 000 000 -78 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 92 379 000 77 179 000 80 000 000 78 000 000 80 000 000 78 000 000 -80 000 000 -78 000 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A natureza civil da missão EULEX Kosovo é comprometida, na medida em que inclui treino para combater 

as insurreições e a repressão de manifestações.Além disso, a missão carece gravemente de transparência, 

nomeadamente no que diz respeito às alegações de corrupção e de fraude.Por conseguinte, a EULEX 

Kosovo deve ser extinta e as suas dotações reafetadas a fins de natureza exclusivamente civil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 570 
=== GUE//7060 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 03 01 03 — EUPOL Afeganistão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 01 03 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A EUPOL Afeganistão não contribuiu para a estabilização do Afeganistão, antes pelo contrário, tendo 

completamente perdido o seu caráter civil, pelo que deve ser extinta e os fundos reafetados a atividades de 

natureza estritamente civil, como a erradicação da pobreza, a mediação e o apoio às conversações de paz 

entre as partes em conflito, programas de desarmamento, desmobilização e reintegração, bem como 

programas contra a impunidade, a corrupção e a tortura. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 532 
=== GUE//7021 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 03 01 04 — Outras operações e medidas de gestão de crise 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 01 04 149 130 000 146 156 250 176 857 000 171 000 000 171 857 000 171 000 000 -171 857 000 -171 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 149 130 000 146 156 250 176 857 000 171 000 000 171 857 000 171 000 000 -171 857 000 -171 000 000 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

A UE deve visar uma abordagem de natureza estritamente pacífica e civil.A rubrica orçamental abrange, 

entre outras, a Academia Europeia de Segurança e Defesa (AESD), a missão EULEX-Kosovo, a missão 

EUPOL-Afeganistão.a missão EUBAM-Líbia, etc.A política da União deveria centrar-se exclusivamente nas 

medidas de natureza civil, nomeadamente a erradicação da pobreza, a prevenção e a resolução civis de 

conflitos , o desarmamento, a não proliferação, a desmobilização, a reintegração e a mediação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 748 
=== ENF//8132 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 19 03 01 07 — Representantes especiais da União Europeia 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 01 07 13 500 000 14 334 520 13 500 000 13 000 000 13 500 000 13 000 000 -13 500 000 -13 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 13 500 000 14 334 520 13 500 000 13 000 000 13 500 000 13 000 000 -13 500 000 -13 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir todas as despesas relacionadas com a nomeação dos Representantes 

Especiais da União Europeia (REUE), em conformidade com o disposto no artigo 33.º do Tratado da União 

Europeia. 

Os REUE devem ser nomeados no respeito das políticas de igualdade entre homens e mulheres e de 

integração da dimensão do género, razão pela qual deverá ser promovida a nomeação de mulheres para este 

cargo. 

Cobre as despesas relacionadas com os vencimentos dos REUE e com a criação das respetivas equipas e/ou 

estruturas de apoio, incluindo custos de pessoal não relacionados com o pessoal destacado pelos Estados-

Membros ou pelas instituições da União. Além disso, esta dotação cobre também os custos relativos a 

eventuais projetos executados sob a responsabilidade direta de um REUE. 

As receitas provenientes das contribuições financeiras dos Estados-Membros e de países terceiros, incluindo 

em ambos os casos as respetivas agências públicas, entidades ou pessoas singulares, relativas a determinados 

projetos ou programas de assistência externa financiados pela União e geridos pela Comissão em seu nome 

podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares. Estas contribuições, no âmbito do artigo 6 3 3 do 

mapa de receitas, constituem receitas afetadas no âmbito do artigo 21.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 

Financeiro. As quantias inscritas na rubrica de despesas de apoio administrativo serão determinadas, sem 

prejuízo do disposto no artigo 187.º, n.º 7, do Regulamento Financeiro, pelo acordo relativo a contribuições 

de cada programa operacional, com uma média não superior a 4% das contribuições para o programa 

correspondente de cada capítulo. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Decisão (PESC) 2017/289 do Conselho, de 17 de fevereiro de 2017, que altera a Decisão (PESC) 2015/2005 

que prorroga o mandato do representante especial da União Europeia no Afeganistão (JO L 42 de 18.2.2017, 

p. 13). 

Decisão (PESC) 2017/298 do Conselho, de 17 de fevereiro de 2017, que prorroga o mandato do 



 

 128 

representante especial da União Europeia para a Ásia Central (JO L 43 de 21.2.2017, p. 209). 

Decisão (PESC) 2017/300 do Conselho, de 17 de fevereiro de 2017, que prorroga o mandato do 

Representante Especial da União Europeia para o Corno de África (JO L 43 de 21.2.2017, p. 219). 

Decisão (PESC) 2017/301 do Conselho, de 17 de fevereiro de 2017, que prorroga o mandato do 

representante especial da União Europeia para o Sael (JO L 43 de 21.2.2017, p. 225). 

Decisão (PESC) 2017/347 do Conselho, de 27 de fevereiro de 2017, que prorroga o mandato do 

representante especial da União Europeia na Bósnia e Herzegovina (JO L 50 de 28.2.2017, p. 70). 

Decisão (PESC) 2017/348 do Conselho, de 27 de fevereiro de 2017, que prorroga o mandato da 

representante especial da União Europeia no Kosovo (JO L 50 de 28.2.2017, p. 75). 

Decisão (PESC) 2017/380 do Conselho, de 3 de março de 2017, que prorroga o mandato do Representante 

Especial da União Europeia para o Processo de Paz no Médio Oriente (PPMO) (JO L 58 de 4.3.2017, p. 29). 

Decisão (PESC) 2017/2071 do Conselho, de 13 de novembro de 2017, que nomeia o Representante Especial 

da União Europeia para o Sul do Cáucaso e a crise na Geórgia (JO L 295 de 14.11.2017, p. 55). 

Decisão (PESC) 2018/225 do Conselho, de 15 de fevereiro de 2018, que altera a Decisão (PESC) 2017/346 

que prorroga o mandato do Representante Especial da União Europeia para os Direitos Humanos (JO L 43 

de 16.2.2018, p. 14). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Entendemos que apoiar esta rubrica orçamental não traz nenhum valor acrescentado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 431 
=== AFET/6531 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

AFET/6531 = Alteração de compromisso 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 03 02 — Apoio à não proliferação e ao desarmamento 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 02 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 4 100 000 4 000 000 24 600 000 24 000 000 

Reserva           

Total 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 4 100 000 4 000 000 24 600 000 24 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A não proliferação e o desarmamento terão um efeito significativo para reduzir a instigação de conflitos e 

contribuir para uma maior estabilidade, e devem ser intensificados, de acordo com as obrigações decorrentes 

do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares e com a resolução do PE sobre segurança nuclear e 

não-proliferação (2016/2936 (RSP)). 

Alteração de compromisso entre AFET/5204, AFET/5165, AFET/5192 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 935 
=== EFDD/7253 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 19 03 02 — Apoio à não proliferação e ao desarmamento 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 02 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 5 000 000  25 500 000 20 000 000 

Reserva           

Total 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 5 000 000  25 500 000 20 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Medidas que contribuam para a não proliferação de armas de destruição maciça e de armas convencionais, 

incluindo operações de combate ao tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre, são da maior importância 

para a credibilidade da União. Como tal, um pequeno aumento seria um sinal político positivo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 526 
=== GUE//7015 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 03 02 — Apoio à não proliferação e ao desarmamento 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 02 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 29 500 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 29 500 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A UE deve visar uma abordagem de natureza estritamente pacífica e civil.A não proliferação e o 

desarmamento lograrão um impacto significativo na redução dos fatores que alimentam os conflitos e 

contribuirão para uma maior estabilidade, paralelamente a uma aplicação rigorosa e eficaz do regime de 

controlo das exportações de armas, à resolução de conflitos de natureza civil e à erradicação da pobreza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1322 
=== S&D//7650 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 03 02 — Apoio à não proliferação e ao desarmamento 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 03 02 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 4 100 000 4 000 000 24 600 000 24 000 000 

Reserva           

Total 20 000 000 20 400 000 20 500 000 20 000 000 20 500 000 20 000 000 4 100 000 4 000 000 24 600 000 24 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A não proliferação e o desarmamento terão um efeito significativo para reduzir a instigação de conflitos e 

contribuir para uma maior estabilidade, e, por conseguinte, devem ser intensificados, de acordo com as 

obrigações decorrentes do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares e com a resolução do 
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Parlamento sobre segurança nuclear e não proliferação (2016/2936 (RSP)). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 392 
=== AFET/5205 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 04 01 — Melhoria da fiabilidade dos processos eleitorais, nomeadamente através de missões de 

observação eleitoral 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 04 01 46 304 783 38 302 500 47 222 896 35 000 000 47 222 896 35 000 000 4 722 290 3 500 000 51 945 186 38 500 000 

Reserva           

Total 46 304 783 38 302 500 47 222 896 35 000 000 47 222 896 35 000 000 4 722 290 3 500 000 51 945 186 38 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A observação eleitoral contribui para reforçar as instituições democráticas, para criar confiança junto dos 

cidadãos nos processos eleitorais e, deste modo, para promover a estabilidade e para reforçar outros 

objetivos da política externa, incluindo a consolidação da paz. O apoio da UE deve ser reforçado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1323 
=== S&D//7651 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 04 01 — Melhoria da fiabilidade dos processos eleitorais, nomeadamente através de missões de 

observação eleitoral 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 04 01 46 304 783 38 302 500 47 222 896 35 000 000 47 222 896 35 000 000 4 722 290 3 500 000 51 945 186 38 500 000 

Reserva           

Total 46 304 783 38 302 500 47 222 896 35 000 000 47 222 896 35 000 000 4 722 290 3 500 000 51 945 186 38 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A observação eleitoral contribui para reforçar as instituições democráticas, para criar confiança junto dos 

cidadãos nos 

processos eleitorais, e, deste modo, para promover a estabilidade e para reforçar outros objetivos da política 

externa, incluindo a 

consolidação da paz. O apoio da UE deve ser reforçado. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 393 
=== AFET/5206 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 19 05 20 — Erasmus+ — Contributo do Instrumento de Parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 05 20 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

Reserva           

Total 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel da educação é ensinar o funcionamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos. 

Erasmus + contribui para reforçar o empenho da UE nos países parceiros e promove a dimensão 

internacional do ensino superior. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 918 
=== EPP//8083 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 05 20 — Erasmus+ — Contributo do Instrumento de Parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 05 20 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

Reserva           

Total 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel da educação é ensinar o funcionamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos. 

O programa Erasmus+ contribui para reforçar o empenho da UE nos países parceiros e promover a dimensão 

internacional do ensino superior. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1324 
=== S&D//7652 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 05 20 — Erasmus+ — Contributo do Instrumento de Parceria 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 05 20 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

Reserva           

Total 11 520 000 14 646 383 12 500 000 15 267 970 12 500 000 15 267 970 625 000 763 399 13 125 000 16 031 369 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel da educação é ensinar o funcionamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos. 

O Programa Erasmus+ 

contribui para reforçar o empenho da UE nos países parceiros e promover a dimensão internacional do 
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ensino superior. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 386 
=== AFET/5173 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 19 06 01 — Ações de informação no domínio das relações externas da União 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 06 01 15 000 000 15 200 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 2 000 000 17 000 000 17 000 000 

Reserva           

Total 15 000 000 15 200 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 2 000 000 17 000 000 17 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Ações realizadas a partir da sede: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– Programa de Visitas da União Europeia (EUVP), da responsabilidade conjunta do Parlamento Europeu e 

da Comissão, oferece a cerca de 170 participantes por ano, escolhidos pelas delegações da União, a 

oportunidade de ter contacto com a União mediante a visita ao Parlamento Europeu e à Comissão no 

âmbito de programas individualmente adaptados de visitas temáticas, 

– produção e distribuição de publicações sobre temas prioritários no âmbito de um programa anual, 

– produção e divulgação de material audiovisual, 

– desenvolvimento de informações transmitidas por meios eletrónicos (Internet e sistemas de correio 

eletrónico), 

– organização de visitas para grupos de jornalistas, 

– apoio a ações de informação, em consonância com as prioridades da União, desenvolvidas por líderes de 

opinião, 

– ações de comunicação estratégica,estratégicas, em particular nos países da vizinhança da União e nos 

Balcãs Ocidentais. Isto inclui a deteção e denúncia sistemática e a revelação da desinformação 

disseminada por potências estrangeiras, 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os recursos adicionais devem reforçar a comunicação estratégica pró-ativa, em especial nos Balcãs 

Ocidentais e na vizinhança da UE, e permitir a deteção sistemática da desinformação bem como o pluralismo 

linguístico dos produtos de comunicação estratégica. Trata-se de apoiar a execução do mandato conferido ao 

Conselho Europeu, em junho de 2018, no sentido de dar uma resposta coordenada mais forte da UE ao 

desafio da desinformação. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 749 
=== ENF//8133 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 19 06 01 — Ações de informação no domínio das relações externas da União 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

19 06 01 15 000 000 15 200 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 -15 000 000 -15 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 15 000 000 15 200 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 -15 000 000 -15 000 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas a ações de informação no domínio das relações 

externas da União. Estas ações, a realizar ao abrigo deste artigo, repartem-se em duas grandes categorias: 

ações horizontais e apoio logístico prestado pela sede, e ações realizadas pelas delegações da União nos 

países terceiros e relativamente a organizações internacionais. 

Ações realizadas a partir da sede: 

– Programa de Visitas da União Europeia (EUVP), da responsabilidade conjunta do Parlamento Europeu e 

da Comissão, oferece a cerca de 170 participantes por ano, escolhidos pelas delegações da União, a 

oportunidade de ter contacto com a União mediante a visita ao Parlamento Europeu e à Comissão no 

âmbito de programas individualmente adaptados de visitas temáticas, 

– produção e distribuição de publicações sobre temas prioritários no âmbito de um programa anual, 

– produção e divulgação de material audiovisual, 

– desenvolvimento de informações transmitidas por meios eletrónicos (Internet e sistemas de correio 

eletrónico), 

– organização de visitas para grupos de jornalistas, 

– apoio a ações de informação, em consonância com as prioridades da União, desenvolvidas por líderes de 

opinião, 

– ações de comunicação estratégicas, em particular nos países da vizinhança da União e nos Balcãs 

Ocidentais. 

A Comissão continuará a financiar a radiodifusão de notícias em língua persa. 

Medidas descentralizadas realizadas por delegações da União em países terceiros e relativamente a 

organizações internacionais: 

Em conformidade com os objetivos em matéria de comunicação fixados para cada região e país, as 

delegações da União propõem a realização de um plano de comunicação anual que, depois de aprovado pela 

sede, é objeto de uma dotação orçamental que cobre as seguintes atividades:  

– sítios web, 

– relações com os meios de comunicação social (conferências de imprensa, seminários, programas de 

rádio, etc.), 

– produtos informativos (outras publicações, material gráfico, etc.), 

– organização de eventos, incluindo atividades culturais, 

– boletins informativos, 

– campanhas de informação, 

– ações de comunicação estratégicas, em particular nos países da vizinhança da União e nos Balcãs 

Ocidentais. 
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Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Tarefa decorrente das prerrogativas institucionais da Comissão, na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE, 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 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 998 
=== EFDD/7319 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 20 01 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 01 01 01 54 709 769 54 709 769 55 182 657 55 182 657 54 706 602 54 706 602 -2 735 311 -2 735 311 51 971 291 51 971 291 

Reserva           

Total 54 709 769 54 709 769 55 182 657 55 182 657 54 706 602 54 706 602 -2 735 311 -2 735 311 51 971 291 51 971 291 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1133 
=== EFDD/7459 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 20 01 01 02 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — Delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 01 01 02 15 378 247 15 378 247 15 451 426 15 451 426 15 451 426 15 451 426 -772 571 -772 571 14 678 855 14 678 855 

Reserva           

Total 15 378 247 15 378 247 15 451 426 15 451 426 15 451 426 15 451 426 -772 571 -772 571 14 678 855 14 678 855 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 999 
=== EFDD/7321 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 20 01 02 11 — Outras despesas de gestão — Sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 01 02 11 4 347 413 4 347 413 4 347 413 4 347 413 4 292 248 4 292 248 -792 248 -792 248 3 500 000 3 500 000 

Reserva           

Total 4 347 413 4 347 413 4 347 413 4 347 413 4 292 248 4 292 248 -792 248 -792 248 3 500 000 3 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1000 
=== EFDD/7322 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 20 01 02 12 — Outras despesas de gestão — Delegações da União  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 01 02 12 1 535 018 1 535 018 1 491 686 1 491 686 1 491 686 1 491 686 -291 686 -291 686 1 200 000 1 200 000 

Reserva           

Total 1 535 018 1 535 018 1 491 686 1 491 686 1 491 686 1 491 686 -291 686 -291 686 1 200 000 1 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1001 
=== EFDD/7323 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 20 01 03 02 — Imóveis e despesas conexas — Delegações da União  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 01 03 02 7 242 506 7 242 506 6 983 683 6 983 683 6 983 683 6 983 683 -1 183 683 -1 183 683 5 800 000 5 800 000 

Reserva           

Total 7 242 506 7 242 506 6 983 683 6 983 683 6 983 683 6 983 683 -1 183 683 -1 183 683 5 800 000 5 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 750 
=== ENF//8134 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 20 02 01 — Relações comerciais externas, incluindo o acesso aos mercados dos países terceiros 

Modificar os valores, as observações e as bases jurídicas como segue: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 02 01 13 000 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 -12 584 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 13 000 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 -12 584 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir as seguintes ações: 

Atividades de apoio à realização de negociações sobre comércio e investimento multi e bilaterais em curso e 

novas 

As ações destinam-se a reforçar a posição negocial da União em negociações comerciais multilaterais em 

curso (no contexto da Agenda de Desenvolvimento de Doa), bem como em negociações sobre comércio e 

investimento bilaterais e regionais em curso e novas, a assegurar que a conceção da política da União se 

baseia nas mais elevadas normas económicas, sociais e ambientais, assim como em informações abrangentes 

e atualizadas de especialistas, e a formar coligações que permitam a sua conclusão com êxito, incluindo: 

– reuniões, conferências e seminários no contexto da preparação de posições políticas e negociais e da 

condução das negociações sobre comércio e investimento em curso e novas, 

– criação e execução de uma estratégia coerente e abrangente de comunicação e informação, tendo em 

vista a promoção da política comercial da União e medir e melhorar a sensibilização para o conteúdo e 

os objetivos da política comercial da União, e para as suas posições nas negociações em curso, tanto 

dentro como fora da União, 

– atividades de informação e seminários para intervenientes estatais e não estatais (incluindo a sociedade 

civil e agentes económicos) para explicar a situação em matéria de negociações em curso e a execução 

de acordos em vigor. 

Estudos, apreciações e avaliações de impacto em relação a acordos e políticas em matéria de comércio e 

investimento 

Ações destinadas a assegurar que a política comercial da União seja apoiada por, e tenha na devida conta, 

resultados de avaliação ex ante e ex post, incluindo: 

– avaliações de impacto realizadas em virtude de eventuais novas propostas legislativas e avaliações de 

impacto sustentável realizadas em apoio de negociações em curso, a fim de avaliar os potenciais 

benefícios económicos, sociais e ambientais dos acordos comerciais e de investimento e, se necessário, 

propor medidas de acompanhamento para combater resultados negativos para países ou setores 

específicos, 

– avaliações das políticas e práticas da Direção-Geral do Comércio a realizar na sequência do plano de 

avaliação plurianual, 

– estudos jurídicos, económicos e de peritos relacionados com as negociações em curso e os acordos em 

vigor, a evolução das políticas e os litígios comerciais. 

Assistência técnica relacionada com o comércio, formação e outras ações de desenvolvimento das 
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capacidades para países terceiros 

Ações destinadas a reforçar a capacidade de participação dos países terceiros em negociações sobre 

comércio e investimento internacionais, bilaterais ou birregionais, a fim de implementarem acordos 

comerciais e de investimento internacionais e participarem no sistema do comércio mundial, 

designadamente: 

– projetos que impliquem ações de formação e de reforço de capacidades destinadas a funcionários ou 

operadores nos países em desenvolvimento, principalmente no domínio das medidas sanitárias e 

fitossanitárias e relativas a normas equivalentes em matéria social, de ambiente e bem-estar dos animais, 

permitindo-lhes assim exportar bens de qualidade para a União, o que também contribui para uma maior 

igualdade de condições, 

– reembolso das despesas de participação em fóruns e conferências destinados a sensibilizar e a formar os 

nacionais dos países em desenvolvimento em questões comerciais, 

– gestão, funcionamento, prossecução do desenvolvimento e promoção do Trade Helpdesk para fornecer 

às empresas dos países parceiros informações sobre o acesso aos mercados da União e agilizar os 

esforços das empresas para tirar partido das oportunidades de acesso ao mercado oferecidas pelo sistema 

de comércio internacional, 

– programas de assistência técnica relacionados com o comércio, elaborados no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e de outras organizações multilaterais, designadamente os fundos 

fiduciários da OMC, no quadro da Agenda de Desenvolvimento de Doha. 

Atividades de acesso ao mercado para apoiar a realização de ações da estratégia de acesso ao mercado da 

União 

Ações destinadas a apoiar a estratégia de acesso ao mercado da União, que visam eliminar ou reduzir os 

entraves ao comércio, através da identificação das restrições comerciais em países terceiros e, se necessário, 

da eliminação dos obstáculos ao comércio. Estas ações podem incluir: 

– manutenção, funcionamento e prossecução do desenvolvimento da base de dados de acesso ao mercado, 

à disposição dos operadores económicos na Internet, com uma lista das barreiras comerciais e outras 

informações que afetam as exportações e os exportadores da União; aquisição das informações, dados e 

documentos necessários para essa base de dados, 

– análise específica dos diferentes obstáculos ao comércio nos mercados essenciais, designadamente a 

análise da execução, pelos países terceiros, das obrigações decorrentes dos acordos comerciais e de 

investimento internacionais, no âmbito da preparação de negociações, 

– conferências, seminários e outras atividades de informação (por exemplo, produção e distribuição de 

estudos, pacotes de informação, publicações e folhetos) para informar as empresas, funcionários dos 

Estados-Membros e outros atores sobre os entraves ao comércio e instrumentos de política comercial 

destinados a proteger a União contra práticas comerciais desleais como o dumping e as subvenções à 

exportação, 

– apoio à indústria europeia para a organização de atividades especificamente orientadas para questões de 

acesso ao mercado. 

Atividades de apoio à aplicação das regras em vigor e ao acompanhamento das obrigações em matéria de 

comércio e investimento 

Ações destinadas a apoiar a aplicação de acordos comerciais e de investimento em vigor e de sistemas 

conexos que permitem uma aplicação eficaz destes acordos, bem como a realização de inquéritos e visitas de 

inspeção para assegurar o respeito das regras pelos países terceiros, nomeadamente: 

– intercâmbio de informações, formação, seminários e atividades de comunicação para apoiar a aplicação 

da legislação da União em vigor na área dos controlos das exportações de produtos de dupla utilização, 

– atividades para facilitar inquéritos realizados no contexto dos inquéritos de defesa comercial para 
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defender os produtores da União contra as práticas comerciais desleais de países terceiros (antidumping, 

antissubvenções e instrumentos de salvaguarda) que podem ser prejudiciais para a economia da União. 

Em especial, as atividades concentrar-se-ão no desenvolvimento, na manutenção, no funcionamento e na 

segurança dos sistemas informáticos que apoiam as atividades de defesa comercial, na produção de 

ferramentas de comunicação, na aquisição de serviços jurídicos em países terceiros e na realização de 

estudos por peritos, 

– atividades de apoio aos grupos consultivos internos que acompanham a aplicação dos acordos comerciais 

e de investimento em vigor. Incluem o financiamento das despesas de deslocação e alojamento dos 

membros e dos peritos, 

– atividades de apoio à aquisição de dados pertinentes que sirvam de base de discussão para os grupos 

consultivos internos da União e os comités consultivos mistos, 

– atividades destinadas a promover a política de comércio externo da União através de um processo de 

diálogo estruturado com multiplicadores de opinião importantes da sociedade civil e com partes 

interessadas (incluindo as pequenas e médias empresas) sobre questões de comércio externo, 

– atividades relacionadas com a promoção e a comunicação sobre os acordos comerciais e de investimento, 

tanto na União como nos países parceiros. Serão fundamentalmente executadas através da produção e 

difusão de publicações impressas e em suporte audiovisual, eletrónico e gráfico, de assinaturas de meios 

de comunicação social e bases de dados relevantes sobre comércio, da tradução de materiais de 

comunicação para línguas de países terceiros, e de ações orientadas para os meios de comunicação 

social, incluindo novos produtos de comunicação social, 

– desenvolvimento, manutenção e funcionamento de sistemas de informação em apoio das atividades 

operacionais do domínio de intervenção «Comércio», tais como: base de dados estatística integrada 

(ISDB), sistema eletrónico para produtos de dupla utilização, base de dados de acesso aos mercados, 

Trade Helpdesk, base de dados de créditos à exportação, sistemas SIGL e SIGL Wood, plataforma 

Sociedade Civil e ferramentas para monitorizar e apoiar os acordos comerciais e de investimento. 

Assistência jurídica e outra assistência especializada 

Ações destinadas a assegurar que os parceiros comerciais da União adiram e cumpram efetivamente as 

obrigações no quadro da OMC e de outros acordos bilaterais e multilaterais, designadamente: 

– estudos de peritos, incluindo visitas de inspeção, bem como inquéritos específicos e seminários sobre o 

cumprimento pelos países terceiros das obrigações que lhes incumbem no âmbito dos acordos comerciais 

e de investimento internacionais, 

– assistência jurídica, especialmente em matéria de direito estrangeiro, necessária para facilitar a defesa 

das posições da União no âmbito dos processos de resolução de litígios submetidos à OMC, outros 

estudos de peritos necessários para preparar, gerir e assegurar o acompanhamento dos processos de 

resolução de litígios no contexto da OMC, 

– custos de arbitragem, assistência jurídica e encargos incorridos pela União enquanto parte nos litígios 

decorrentes da aplicação de acordos internacionais celebrados a abrigo do artigo 207.o do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia. 

Sistemas de resolução de litígios de investimento tal como estabelecidos pelos acordos internacionais 

Devem ser apoiadas as seguintes despesas: 

– custos de caráter permanente para o funcionamento dos Sistemas de Tribunais de Investimento (Tribunal 

de Primeira Instância e de Recurso) e do Tribunal Multilateral de Investimento resultantes da aplicação 

de acordos internacionais celebrados a abrigo do artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

– custos de arbitragem, assistência jurídica e encargos incorridos pela União enquanto parte em litígios 

apresentados por investidores no âmbito destes acordos internacionais, 
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– pagamento de uma concessão final ou liquidação de uma concessão paga a um investidor no contexto de 

tais acordos internacionais. 

Atividades de apoio à política comercial e de investimento 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir as despesas com traduções, eventos para a comunicação social, 

informação e publicações diretamente ligadas à realização do objetivo do programa ou medidas decorrentes 

deste artigo e, ainda, qualquer outra despesa de assistência técnica e administrativa que não implique o 

exercício de poderes públicos delegados pela Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de 

serviços como, por exemplo, a manutenção do sítio internet da Direção-Geral do Comércio e do Comissário 

responsável pelo Comércio ou o desenvolvimento e a implementação de sistemas de informação e 

ferramentas de apoio. 

As receitas eventuais no contexto da gestão pela União das responsabilidades financeiras relacionadas com a 

resolução de litígios entre investidores e o Estado podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares 

nos termos do artigo 21.o, n.o 4, do Regulamento Financeiro. 

Uma parte desta dotação destina-se a cobrir uma estratégia global de comunicação para sensibilizar o grande 

público e todas as partes interessadas e a lograr um nível máximo de transparência em relação às atividades 

da Direção-Geral do Comércio. Tal inclui a organização de eventos destinados a encorajar a participação e o 

diálogo, nomeadamente conferências de imprensa e eventos com as partes interessadas, a publicação de 

informações, traduções, consultas e ações de acompanhamento, bem como publicações diretamente 

relacionadas com a realização do objetivo das atividades decorrentes do presente artigo e, ainda, outras 

despesas de assistência técnica e administrativa que não envolvam tarefas de autoridades públicas 

externalizadas pela Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, como a manutenção 

dos sítios internet da DG Comércio e do Comissário responsável pelo Comércio. As ações destinadas a 

promover a participação do público e de todas as partes interessadas são essenciais a uma política comercial 

transparente, eficaz e completa. 

Bases jurídicas: 

Suprimir o texto seguinte: 

Decisão 98/181/CE, CECA e Euratom do Conselho e da Comissão, de 23 de setembro de 1997, relativa à 

conclusão pelas Comunidades Europeias do Tratado da Carta da Energia e do Protocolo da Carta da Energia 

relativo à eficiência energética e aos aspetos ambientais associados (JO L 69 de 9.3.1998, p. 1). 

Decisão 98/552/CE do Conselho, de 24 de setembro de 1998, relativa à realização pela Comissão de ações 

relacionadas com a estratégia comunitária de acesso aos mercados (JO L 265 de 30.9.1998, p. 31). 

Tarefa decorrente das prerrogativas institucionais da Comissão previstas no artigo 54.o, n.o 2, do 

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 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja uma prioridade a apoiar, nomeadamente tendo em conta 

os efeitos catastróficos da política comercial da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 557 
=== GUE//7046 === 

apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 20 02 01 — Relações comerciais externas, incluindo o acesso aos mercados dos países terceiros 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 02 01 13 000 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 -12 584 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 13 000 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 12 584 000 11 800 000 -12 584 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A política comercial externa da União prejudica o objetivo primordial da coesão social e territorial da 

Europa, comprometendo a produção europeia através de políticas ultraliberais, o que põe em risco as normas 

europeias em matéria de ambiente e saúde e sociais. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 448 
=== DEVE/5562 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 20 02 03 — Assistência no âmbito do comércio — Iniciativas multilaterais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 02 03 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 6 500 000 6 500 000 

Reserva           

Total 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 6 500 000 6 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É da maior importância que os países em desenvolvimento estejam mais bem integrados nas cadeias de 

produção de valor à escala mundial. As iniciativas destinadas a melhorar esta situação devem ser 

aumentadas no futuro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 244 
=== FEMM/6022 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 20 02 77 03 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 02 77 03       750 000 375 000 750 000 375 000 

Reserva           

Total       750 000 375 000 750 000 375 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Como aplicar a igualdade de género na política comercial 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo deste projeto-piloto consiste em reforçar a capacidade de desenvolver medidas eficazes para 

avaliar, acompanhar e promover a igualdade de género e a autonomia das mulheres na política comercial 

da UE, especificamente no âmbito de acordos da UE, da ajuda ao comércio e das regras da OMC. A 
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Comissão Europeia e o Parlamento Europeu concluíram que a sua política comercial pode e deve fazer 

mais para incluir os valores da igualdade de género e promover a autonomia das mulheres. Ambas as 

instituições reconheceram igualmente que existem lacunas na política comercial europeia, como a 

necessidade de melhorar a disponibilidade de dados para as avaliações de impacto e de incluir um 

capítulo com disposições específicas em matéria de género no ACL UE-Chile, e indicaram que estão 

previstas outras medidas em matéria de género nas futuras regras da OMC. 

Este projeto-piloto visa desenvolver as capacidades de todas as instituições da UE, mas especialmente da 

Comissão, tendo em vista uma avaliação, uma elaboração e um acompanhamentos mais completos das 

medidas destinadas a incluir a igualdade de género e a promoção da autonomia das mulheres na política 

comercial da UE. 

Este projeto centrar-se-á nos seguintes aspetos: 

A forma de melhorar as avaliações de impacto ex ante e ex post, incluindo a recolha de dados; 

A redação eficaz de um capítulo relativo às questões de género nos acordos comerciais da UE, incluindo o 

desenvolvimento de mecanismos adequados de acompanhamento e execução; 

Boas práticas e erros a evitar na promoção de atividades económicas e geradoras de receitas de mulheres 

através da política comercial, colocando especial ênfase nas mulheres agricultoras e nas trabalhadoras 

informais; 

A forma como as principais normas e convenções laborais podem ser aplicadas nos acordos comercias de 

modo a terem um impacto positivo visível nas condições de trabalho das mulheres na UE e em países 

terceiros; 

Acumulação de conhecimentos sobre uma inclusão efetiva dos indicadores relativos à igualdade de 

género nos programas de ajuda ao comércio e nas futuras negociações dos programas de trabalho da 

OMC novos e em curso, na sequência da declaração recentemente adotada sobre a autonomia económica 

das mulheres; 

Os ensinamentos retirados do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) e do sistema SPG+, que 

promovem a aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres, da Convenção n.º 111 sobre a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão e da 

Convenção n.º 100 relativa à Igualdade de Remuneração entre a Mão de Obra Masculina e a Mão de 

Obra Feminina em Trabalho de Igual Valor. 

Metodologia: serão criadas ou desenvolvidas capacidades através de seminários orientados por peritos, 

em que se reunirão especialistas de diferentes setores da UE e de países parceiros. Os peritos virão de 

associações de defesa dos direitos das mulheres, do mundo académico, de instituições multilaterais, dos 

setores público e privado, bem como de associações comerciais e de sindicatos. Para a partilha de 

conhecimentos serão utilizados instrumentos, documentos de informação e material audiovisual. Serão 

igualmente elaboradas notas de orientação sensíveis às questões de género sobre a forma de acompanhar 

a política comercial, especialmente durante as negociações comerciais. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A igualdade de género é um dos valores fundamentais da UE, referido no artigo 8.º do TFUE e no Plano de 

Ação da UE em matéria de igualdade de género (GAP II). A inclusão de disposições específicas em matéria 

de género nos acordos comerciais está numa fase inicial. É necessário prever medidas eficazes para que esta 
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nova iniciativa possa avaliar, acompanhar e promover plenamente a igualdade de género nos acordos 

comerciais da UE e nas negociações multilaterais. Tal conduzirá à igualdade de género, mas também ao 

crescimento sustentável, inclusivo e equitativo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1325 
=== S&D//7690 === 

apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 20 02 77 03 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

20 02 77 03       400 000 200 000 400 000 200 000 

Reserva           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Designação: 

Projeto-piloto — As mulheres e o comércio: conceber um capítulo modelo sobre questões de igualdade 

entre homens e mulheres nos acordos de comércio livre com base nos dados sobre o desempenho das 

mulheres que participam no comércio comparado com o das mulheres que participam na economia 

nacional 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto aprovado em 2018 entrará na sua fase final em 2019. 

O projeto engloba as seguintes atividades: 

1. Análise dos capítulos dos ACL existentes sobre questões de igualdade entre mulheres e homens e da 

sua eficácia; 2. Elaboração de um questionário para recolher informações sobre as repercussões dos 

acordos de comércio e sobre os entraves ao comércio a que estão sujeitas as empresas detidas ou dirigidas 

por mulheres; 3. Formação de entrevistadores nos Estados-Membros e países parceiros selecionados; 4. 

Realização de entrevistas e controlo da qualidade dos respetivos dados; 5. Compilação de uma base de 

dados; 6. Elaboração de um relatório de síntese das principais conclusões; e 7. Elaboração de um 

capítulo modelo sobre questões de igualdade entre homens e mulheres para os ACL. 

– O inquérito permitirá captar variáveis sobre o empreendedorismo das mulheres, as mulheres na gestão 

e o emprego feminino nas empresas exportadoras. Este inquérito será, em termos da dimensão da 

empresa e do setor de exportação, representativo a nível da UE e compreenderá entrevistas em todos os 

Estados-Membros e em países terceiros específicos (que serão escolhidos em consulta com a DG 

Comércio). 

– O estudo terá em conta os obstáculos ao comércio que se colocam com todos os atuais parceiros 

comerciais das empresas e incluirá perguntas adicionais sobre determinados acordos de comércio 

recentemente celebrados ou em fase de (re)negociação. A lista destes acordos relativamente aos quais 

serão recolhidas informações mais pormenorizadas será definida em consulta com a DG Comércio. 

– O inquérito abrangerá as barreiras comerciais regulamentares e processuais, as lacunas existentes em 

matéria de informação, bem como as recomendações de melhoria apresentadas pelas empresas. Estas 

serão recolhidas por produto e por país parceiro e podem, enquanto tal, ser atribuídas a determinados 

ACL e, em função do tipo de assunto levantado, a certas disposições específicas contidas nesses acordos. 

– Os dados recolhidos são únicos e representam uma novidade. Este projeto-piloto é proposto em razão de 

uma elevada procura revelada pelos negociadores comerciais (incluindo a Organização Mundial do 
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Comércio), que desejam melhorar a integração da dimensão do género na elaboração da política 

comercial, não dispondo, no entanto, de dados nem de uma base de dados para tal. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Projeto-piloto na aceção do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (UE, Euratom) n.° 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.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto apoia o objetivo de assegurar que todos possam tirar proveito dos benefícios da abertura 

comercial enquanto principal objetivo da política comercial da UE. Apesar de ser do conhecimento geral 

que, para maximizar os benefícios do comércio, é essencial incluir a perspetiva de género, esta não é ainda 

aplicada de forma coerente e eficaz. Um dos principais obstáculos à sua aplicação reside na falta de dados 

desagregados, que são cruciais para garantir que o disposto nos ACL não reforce as discriminações, mas 

antes ajude a reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1134 
=== EFDD/7460 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 01 02 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 01 02 81 017 107 81 017 107 83 475 386 83 475 386 83 475 386 83 475 386 -4 173 769 -4 173 769 79 301 617 79 301 617 

Reserva           

Total 81 017 107 81 017 107 83 475 386 83 475 386 83 475 386 83 475 386 -4 173 769 -4 173 769 79 301 617 79 301 617 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 783 
=== ENF//8167 === 

apresentada por Europa das Nações e da Liberdade 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 01 02 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários — delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 01 02 81 017 107 81 017 107 83 475 386 83 475 386 83 475 386 83 475 386 -2 458 279 -2 458 279 81 017 107 81 017 107 

Reserva           

Total 81 017 107 81 017 107 83 475 386 83 475 386 83 475 386 83 475 386 -2 458 279 -2 458 279 81 017 107 81 017 107 

JUSTIFICAÇÃO: 
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A presente rubrica orçamental deve permanecer no nível de 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 442 
=== DEVE/5552 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 02 01 — Pessoal externo — sede 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 02 01 2 585 400 2 585 400 2 505 315 2 505 315 2 392 049 2 392 049 113 266 113 266 2 505 315 2 505 315 

Reserva           

Total 2 585 400 2 585 400 2 505 315 2 505 315 2 392 049 2 392 049 113 266 113 266 2 505 315 2 505 315 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 443 
=== DEVE/5553 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 02 02 — Pessoal externo — delegações da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 02 02 2 775 723 2 775 723 2 683 509 2 683 509 2 617 407 2 617 407 66 102 66 102 2 683 509 2 683 509 

Reserva           

Total 2 775 723 2 775 723 2 683 509 2 683 509 2 617 407 2 617 407 66 102 66 102 2 683 509 2 683 509 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1002 
=== EFDD/7324 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 02 11 — Outras despesas de gestão — sede  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 02 11 4 330 495 4 330 495 4 330 495 4 330 495 4 273 348 4 273 348 -808 952 -808 952 3 464 396 3 464 396 

Reserva           

Total 4 330 495 4 330 495 4 330 495 4 330 495 4 273 348 4 273 348 -808 952 -808 952 3 464 396 3 464 396 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1003 
=== EFDD/7325 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 02 12 — Outras despesas de gestão — delegações da União  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 02 12 3 541 773 3 541 773 3 507 282 3 507 282 3 507 282 3 507 282 -673 895 -673 895 2 833 387 2 833 387 

Reserva           

Total 3 541 773 3 541 773 3 507 282 3 507 282 3 507 282 3 507 282 -673 895 -673 895 2 833 387 2 833 387 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1004 
=== EFDD/7326 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 03 02 — Despesas relativas a imóveis e despesas conexas — delegações da União  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 03 02 16 710 758 16 710 758 16 420 172 16 420 172 16 420 172 16 420 172 -3 020 172 -3 020 172 13 400 000 13 400 000 

Reserva           

Total 16 710 758 16 710 758 16 420 172 16 420 172 16 420 172 16 420 172 -3 020 172 -3 020 172 13 400 000 13 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Todas as despesas administrativas relacionadas com as instituições europeias devem ser reduzidas tanto 

quanto possível através de uma otimização eficiente e económica dos custos da UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 884 
=== ECR//8426 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 04 01 — Despesas de apoio relativas ao Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento 

(ICD) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 04 01 86 064 960 86 064 960 87 647 486 87 647 486 86 247 486 86 247 486 1 400 000 1 400 000 87 647 486 87 647 486 

Reserva           

Total 86 064 960 86 064 960 87 647 486 87 647 486 86 247 486 86 247 486 1 400 000 1 400 000 87 647 486 87 647 486 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 388 
=== AFET/5179 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 21 01 04 04 — Despesas de apoio ao Instrumento para a Estabilidade e a Paz  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

21 01 04 04 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 115 000 115 000 2 415 000 2 415 000 

Reserva           

Total 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 115 000 115 000 2 415 000 2 415 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num momento em que a questão da segurança e da estabilidade é da maior importância para a União, é 

importante prever um aumento do financiamento do Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IEP). 


