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13.4.2018 A8-0137/65 

Alteração  65 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 152-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 152-A. Observa que a DG REGIO salienta 

nos seguintes termos o seu contributo 

para os objetivos da UE para 2020:  

a) Criação de emprego, crescimento e 

investimento, 

b) Desenvolvimento do mercado único 

digital, 

c) Promoção da eficiência energética e do 

mercado único digital, 

d) Reforço da eficácia do mercado único, 

e 

e) Apoio à integração efetiva dos 

migrantes; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Alteração  66 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 204 – alínea g-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 g -A) analisar se manter as condições ex 

ante para o período pós-2020 melhoraria 

significativamente a eficiência e a eficácia 

da política de coesão; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Alteração  67 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 205 

 

Proposta de resolução Alteração 

205. Insiste em que a DG REGIO e a 

DG EMPL publiquem as suas propostas 
de recomendações específicas por país nos 

respetivos relatórios anuais de atividades 

(RAA), tal como repetidamente solicitado 

pelo Parlamento Europeu; 

205. Toma nota da resposta 

circunstanciada do Comissário Oettinger 

ao relator e a sua conclusão de que os 

relatórios anuais de atividades não são 

concebidos para oferecer recomendações 

específicas por país; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Alteração  68 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 230 

 

Proposta de resolução Alteração 

230. Salienta que foram detetadas 

insuficiências no sistema de gestão e de 

controlo da Hungria (relativamente a 

atrasos na declaração de gestão pelo 

organismo pagador e a falhas nos 

pagamentos por ecologização), da Bulgária 

(relativamente à ecologização e ao estatuto 

de agricultor biológico), da Polónia 

(relativamente aos pagamentos por 

ecologização) e da Itália (relativamente a 

lacunas na correta determinação da 

elegibilidade das terras e do estatuto de 

agricultor ativo); 

Suprimido 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Alteração  69 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 253 – alínea a) 

 

Proposta de resolução Alteração 

a) Os agricultores devem beneficiar 

dos pagamentos da PAC se cumprirem um 

conjunto único de normas ambientais de 

base, incluindo as normas de boa condição 

agrícola e ambiental (BCAA) e os 

requisitos em matéria de ecologização, que 

vão para além dos requisitos da legislação 

em matéria ambiental; saúda, a este 

respeito, a lógica da abordagem da 

Comissão ao “orçamento centrado nos 

resultados”; considera que o futuro sistema 

de execução deve ser mais orientado para 

os resultados; 

a) Os agricultores devem beneficiar 

dos pagamentos de ecologização da PAC 

se cumprirem um conjunto único de 

normas ambientais de base, incluindo as 

normas de boa condição agrícola e 

ambiental (BCAA) e os requisitos em 

matéria de ecologização, que vão para além 

dos requisitos da legislação em matéria 

ambiental; saúda, a este respeito, a lógica 

da abordagem da Comissão ao “orçamento 

centrado nos resultados”; considera que o 

futuro sistema de execução deve ser mais 

orientado para os resultados; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Alteração  70 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 288 – alínea a) 

 

Proposta de resolução Alteração 

a) Apesar do considerável apoio por 

parte da União, no final de 2016, os centros 

de acolhimento na Grécia e na Itália 

continuavam a não ser adequados; 

a) Apesar do considerável apoio por 

parte da União, no final de 2016, os centros 

de acolhimento na Grécia e na Itália 

continuavam a não ser adequados; também 

não se previram os recursos necessários 

para qualquer outro Estado-Membro que 

faça fronteira com países terceiros se 

poder tornar destino de chegada em 

futuras crises migratórias; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Alteração  71 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 294-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 294-A. Solicita, neste sentido, que os 

comissários declarem todos os seus 

interesses (enquanto acionistas, membros 

de conselhos de administração, 

consultores e conselheiros, membros de 

fundações, etc.) no que respeita a todas as 

empresas com as quais tenham estado 

envolvidos, incluindo os interesses 

familiares próximos, assim como as 

modificações que se verificaram a partir 

do momento em que a sua candidatura foi 

dada a conhecer; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Alteração  72 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 310 

 

Proposta de resolução Alteração 

310. Tomou conhecimento recentemente 

de que a primeira fase da construção do 

JMO II tem conclusão prevista para 2020 

e a segunda fase para 2024; regista as 

seguintes explicações para os atrasos, 

apresentadas pela Comissão: 

310. Tomou conhecimento recentemente 

de que a primeira fase da construção do 

JMO II será provavelmente entregue em 

inícios de 2020 e a segunda fase em inícios 

de 2024; regista as explicações dadas pela 

Comissão sobre as causas dos atrasos e 

solicita à Comissão que lhe faculte 

documentos comprovativos dessas 

explicações, bem como pormenores sobre 

os custos resultantes do atraso na entrega 

do edifício: 

Or. es 

 

 


