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18.10.2018 A8-0313/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a posição do 

Parlamento sobre o orçamento para 2019 

reflete plenamente as prioridades políticas 

adotadas por esmagadora maioria nas 

suas resoluções, supracitadas, de 15 de 

março de 2018, sobre as orientações 

gerais, e de 5 de julho de 2018, sobre um 

mandato para o trílogo; recorda que, no 

cerne dessas prioridades, estão: o 

crescimento sustentável, a inovação, a 

competitividade, a segurança, o combate às 

causas profundas dos fluxos de refugiados 

e migratórios, a gestão dos fluxos de 

refugiados e migratórios, a luta contra as 

alterações climáticas, a transição para 

fontes de energia renováveis e uma ênfase 

especial nos jovens; 

1. Recorda que, no cerne das 

prioridades do orçamento da UE, devem 

estar: o crescimento sustentável, a 

inovação, a competitividade, a segurança, o 

combate às causas profundas dos fluxos de 

refugiados e migratórios, a gestão dos 

fluxos de refugiados e migratórios, a luta 

contra as alterações climáticas, a transição 

para fontes de energia renováveis e uma 

ênfase especial nos jovens e na luta contra 

a pobreza; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Apela a uma verdadeira revisão 

das despesas, a fim de proporcionar tantas 

poupanças quanto possível em projetos 

que, até à data, não tenham demonstrado 

um verdadeiro valor acrescentado; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Recorda a necessidade de uma luta 

firme contra a pobreza e sublinha a 

importância de colocar recursos 

suficientes à disposição do FSE, com o 

objetivo de permitir que os Estados-

Membros introduzam regimes de 

rendimento mínimo para agir eficazmente 

contra a pobreza; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recorda a necessidade de garantir 

a solidariedade e a partilha equitativa das 

responsabilidades entre todos os Estados-

Membros, nomeadamente no âmbito da 

revisão do Regulamento de Dublim; 

lamenta que, até ao momento, não exista 

um sistema eficaz de redistribuição de 

refugiados, o que sobrecarrega de forma 

desigual alguns Estados-Membros; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/6 

Alteração  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Salienta a necessidade de agir com 

firmeza contra a pobreza em todos os 

Estados-Membros; reforça, para o efeito, 

o FSE, com o objetivo de ajudar os 

Estados-Membros a introduzirem regimes 

de rendimento mínimo; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 
Proposta de resolução Alteração 

61. Considera que os cortes do 

Conselho são injustificados e não refletem 

as necessidades reais; repõe, assim, os 

montantes do PO de 2019 relativamente a 

todas as despesas administrativas da 

Comissão, incluindo as despesas de apoio 

administrativo e de estudos nas categorias 

1 a 4; 

61. Congratula-se com a prática 

recorrente no Conselho de prever cortes 

na categoria 5 e salienta o facto de que 

todas as despesas administrativas 

relacionadas com as instituições da União 

devem ser reduzidas tanto quanto 

possível, a fim de proporcionar poupanças 

e evitar qualquer desperdício de dinheiro 

dos contribuintes; solicita a renegociação 

dos atuais contratos de arrendamento das 

instituições da União para efeitos de 

redução das rendas; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 61-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 61-A. Entende que podem ser realizadas 

poupanças no que diz respeito aos 

subsídios transitórios dos comissários, a 

fim de transmitir uma mensagem de 

solidariedade aos cidadãos da União e 

reafectar os recursos económicos às 

iniciativas e aos programas para benefício 

dos contribuintes; 

Or. en 

 


