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Alteração 1
Kinga Göncz

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Lamenta que, segundo o Tribunal de 
Contas, tenham sido anulados 700.000 
euros de despesas operacionais, dos quais, 
18% de dotações, e que, também segundo o 
Tribunal de Contas, 3.500.000 euros de 
despesas operacionais tenham sido 
transitados para o exercício seguinte; apoia 
o pedido do Tribunal de Contas de que 
sejam introduzidas melhorias ao nível da 
programação e do controlo das actividades, 
a fim de maximizar a utilização das 
dotações disponíveis e de melhor respeitar 
o princípio da anualidade;

3. Lamenta que, segundo o Tribunal de 
Contas, tenham sido anulados 700.000 
euros de despesas operacionais, dos quais, 
18% de dotações, e que, também segundo o 
Tribunal de Contas, 3.500.000 euros de 
despesas operacionais tenham sido 
transitados para o exercício seguinte; apoia 
as observações do Tribunal de Contas
segundo as quais existem razões 
justificadas para a transição e o 
respectivo pedido de que sejam 
introduzidas melhorias ao nível da 
programação e do controlo das actividades, 
a fim de maximizar a utilização das 
dotações disponíveis e de melhor respeitar 
o princípio da anualidade;

Or. en

Alteração 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Lamenta que, segundo o Tribunal de 
Contas, tenham sido anulados 700.000 
euros de despesas operacionais, dos quais, 
18% de dotações, e que, também segundo o 
Tribunal de Contas, 3.500.000 euros de 
despesas operacionais tenham sido 
transitados para o exercício seguinte; apoia 
o pedido do Tribunal de Contas de que 

3. Lamenta que, segundo o Tribunal de 
Contas, tenham sido anulados 700.000 
euros de despesas operacionais, dos quais, 
18% de dotações, e que, também segundo o 
Tribunal de Contas, 3.500.000 euros de 
despesas operacionais tenham sido 
transitados para o exercício seguinte; apoia 
o pedido do Tribunal de Contas de que 
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sejam introduzidas melhorias ao nível da 
programação e do controlo das actividades, 
a fim de maximizar a utilização das 
dotações disponíveis e de melhor respeitar 
o princípio da anualidade;

sejam introduzidas melhorias ao nível da 
programação e do controlo das actividades, 
a fim de utilizar da forma o mais eficiente 
possível as dotações disponíveis e de 
melhor respeitar o princípio da anualidade;

Or. de


