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Alteração  4 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2008: orçamento geral da UE - Conselho 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Proposta de resolução 

Citação 1 (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a posição do Conselho 

de 18 de Maio de 2010 na qual aprova o 

projecto de orçamento rectificativo 

n.º 1/2010 que prevê um aumento do 

subsídio de secretariado de 1500 euros 

por mês e por cada deputado, 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/5 

Alteração  5 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2008: orçamento geral da UE - Conselho 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o Conselho ignora os 

pedidos do Parlamento para que se 

proceda a uma revisão do Acordo de 

Cavalheiros de 1970, invocado pelo 

Conselho, mas, de facto, nunca assinado 

pelo Parlamento, 

A. Considerando que o Acordo de 

Cavalheiros de 1970, invocado pelo 

Conselho, mas, de facto, nunca assinado 

pelo Parlamento, constitui uma relíquia do 

passado que não merece ser incluída nas 

futuras resoluções do Parlamento 

Europeu e, basicamente, significa que, até 

à data, as duas instituições responsáveis 

pelo controlo orçamental omitiram, por 

razões políticas, a realização de controlos 

rigorosos do dispêndio de cada uma das 

instituições de milhares de milhões de 

euros provenientes do dinheiro dos 

contribuintes,  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/6 

Alteração  6 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0096/2010 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2008: orçamento geral da UE - Conselho 

SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Está preocupado com a falta de 

transparência dos custos resultantes das 

actividades, nomeadamente das missões 

realizadas pelos representantes especiais, e 

solicita uma apresentação pormenorizada 

das despesas dos representantes especiais e 

do orçamento das suas missões; 

17. Está preocupado com a falta de 

transparência dos custos resultantes das 

actividades, nomeadamente das missões 

realizadas pelos representantes especiais, e 

solicita que seja publicada na Internet 

uma apresentação pormenorizada das 

despesas dos representantes especiais e do 

orçamento das suas missões; 

Or. en 

 

 


