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20.4.2016 A8-0137/2 

Alteração  2 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Considera necessário evitar a 

concentração nos resultados da execução 

orçamental como único objetivo de 

gestão, o que pode ser prejudicial para o 

princípio da boa gestão financeira e a 

concretização dos resultados; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Alteração  3 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 82-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 82-A. Insta a Comissão a não aprovar a 

fixação de outra data limite para a 

introdução do sistema de licenciamento 

FLEGT, estabelecendo antes um prazo 

claro para a sua implementação e ligando 

o seu financiamento futuro ao 

cumprimento do prazo fixado; 

Or. en 



 

AM\1092794PT.doc  PE579.920v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.4.2016 A8-0137/4 

Alteração  4 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N. º 98 

 

Proposta de resolução Alteração 

98. É de opinião que a ajuda ao 

desenvolvimento deve ser prestada de 

forma muito mais eficiente e que é 

necessário cumprir critérios de valor 

acrescentado; sublinha que esta é a única 

forma de dotar as pessoas com condições 

de vida adequadas e evitar um aumento 

dos fluxos de migração económica; 

98. É de opinião que a ajuda ao 

desenvolvimento deve ser prestada de 

forma muito mais eficiente e que é 

necessário cumprir critérios de valor 

acrescentado; sublinha que esta é a única 

forma de dotar as pessoas com condições 

de vida dignas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Alteração  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 100 

 

Proposta de resolução Alteração 

100. Considera preocupante que os chefes 

das delegações da União nos países ACP e 

nos PTU, sob a responsabilidade do 

SEAE, estejam encarregados da supervisão 

de 917 projetos, dos quais 428 estão 

atrasados ou têm objetivos em risco de 

não serem atingidos; considera 

gravemente preocupante que o valor dos 

projetos afetados ascenda a 9188 milhões 

de euros; 

100. Toma nota de que no final de 2014 

os chefes das delegações da União nos 

países ACP e nos PTU estão encarregados 

da supervisão de 917 projetos; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Alteração  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 101-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 101-A. Reconhece que as avaliações 

provenientes dos RGAE fornecem apenas 

uma ideia da situação de cada projeto no 

final do ano, e que o impacto real das 

dificuldades identificadas só pode ser 

avaliado no final do projeto; 

Or. en 



 

AM\1092794PT.doc  PE579.920v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.4.2016 A8-0137/7 

Alteração  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Quitação 2014: 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 102 

 

Proposta de resolução Alteração 

102. É de opinião que um quarto dos 

fundos do 11.º FED deve ser reservado 

para a prevenção da crise de migração e 

para a gestão dos fluxos de migração já 

existentes; 

102. Reconhece que os fundos FED estão 

a contribuir para combater as causas 

profundas da atual crise global dos 

refugiados e da migração; sublinha que 

os fundos FED não devem ser utilizados 

para outros fins que não os determinados 

nas suas disposições, como a segurança 

do controlo nas fronteiras e medidas 

eficazes em matéria de retorno; solicita à 

Comissão que se empenhe de forma 

construtiva na criação de sinergias entre 

o orçamento da União, o FED e a 

cooperação bilateral, a fim de tratar 

questões relativas à prevenção de crises 

migratórias; 

  

Or. en 

 

 


