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Alteração 1
Zuzana Brzobohatá

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considerando que se revelou impossível 
alcançar um acordo relativamente à 
redução da duração do QFP para que 
coincida com o mandato do Parlamento e 
da Comissão, cujos mandatos se iniciam 
em 2014 (considerando F-A);

1. Considerando que, no seguimento do 
acordo sobre o QFP 2014-2020, o QFP 
continua a não coincidir com o mandato 
do Parlamento e da Comissão, cujos 
mandatos se iniciam em 2014 
(considerando F-A)

Or. en

Alteração 2
Zuzana Brzobohatá

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a uma revisão intercalar do QFP, a 
fim de preparar uma eventual redução do 
período para o qual o futuro QFP é 
acordado, a fim de assegurar a sua 
renegociação subsequente durante o 
mandato de cada Parlamento e Comissão, 
garantindo, assim, a plena legitimidade 
democrática das decisões regulares sobre 
as perspetivas financeiras da União, 
adotando, simultaneamente, medidas para 
assegurar a estabilidade de programas de 
despesas mais extensos (n.º 25-A);

7. Insta a uma revisão intercalar do QFP, a 
fim de preparar um eventual alinhamento
do período para o qual o futuro QFP é 
acordado com a duração dos mandatos do 
PE e da CE, a fim de assegurar a sua 
renegociação subsequente durante o 
mandato de cada Parlamento e Comissão, 
garantindo, assim, a plena legitimidade 
democrática das decisões regulares sobre 
as perspetivas financeiras da União, 
adotando, simultaneamente, medidas para 
assegurar a estabilidade de programas de 
despesas mais extensos; recorda, a este 
respeito, o considerando 3 do 
Regulamento que estabelece o QFP 
2014-2020 (n.º 25-A);

Or. en


