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9.6.2010 A7-0096/33 

Alteração  33 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Reafirma a posição que tomou na sua 
decisão, de 25 de Abril de 2002, sobre a 

quitação pela execução do orçamento geral 

da União Europeia para o exercício de 

2000, segundo a qual "[...] o Parlamento 

Europeu e o Conselho não procederam, no 

passado, a um controlo da execução das 

respectivas secções do orçamento; 

considera que, em virtude da natureza cada 

vez mais operacional das despesas 

financiadas a título do orçamento 

administrativo do Conselho nos domínios 

dos negócios estrangeiros, da política de 

segurança e de defesa e da justiça e da 

administração interna, o âmbito de 

aplicação do presente acordo deve ser 

explicitado, tendo em vista distinguir as 

despesas administrativas tradicionais das 

operacionais nestas novas áreas de 

política";  

2. À luz dos problemas que surgiram 
durante os processos de quitação 2007 e 
2008, reafirma a posição que tomou na sua 
decisão, de 25 de Abril de 2002, sobre a 

quitação pela execução do orçamento geral 

da União Europeia para o exercício de 

2000, segundo a qual "[...] o Parlamento 

Europeu e o Conselho não procederam, no 

passado, a um controlo da execução das 

respectivas secções do orçamento; 

considera que, em virtude da natureza cada 

vez mais operacional das despesas 

financiadas a título do orçamento 

administrativo do Conselho nos domínios 

dos negócios estrangeiros, da política de 

segurança e de defesa e da justiça e da 

administração interna, o âmbito de 

aplicação do presente acordo deve ser 

explicitado, tendo em vista distinguir as 

despesas administrativas tradicionais das 

operacionais nestas novas áreas de 

política"; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/34 

Alteração  34 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Reitera que o Conselho deveria estar 

presente no Parlamento por ocasião da 

apresentação do Relatório Anual do 

Tribunal de Contas;  

9. Reitera que o Conselho deveria estar 

presente no Parlamento por ocasião da 

apresentação do Relatório Anual do 

Tribunal de Contas e do debate sobre o 
processo de quitação orçamental;  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/35 

Alteração  35 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Solicita ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu que, na sua capacidade de 

autoridades orçamentais conjuntas, 

instituam um procedimento anual no 

âmbito do processo de quitação, com vista 

a melhorar o intercâmbio de informações 

sobre os respectivos orçamentos; no âmbito 

desse procedimento, o Presidente da 

Conselho, acompanhado pelo Secretário-

Geral do Conselho, reunir-se-ia 

oficialmente com a Comissão do Controlo 

Orçamental ou uma delegação da mesma, 

composta pelo seu presidente, pelos 

coordenadores e pelo relator, com vista a 

fornecer todas as informações necessárias 

sobre a execução do orçamento do 

Conselho; sugere também que o presidente 

da comissão competente forneça 

regularmente e de forma adequada àquela 

comissão informações sobre os debates;  

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/36 

Alteração  36 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Reconhece que o Conselho prevê várias 

modalidades no que diz respeito à consulta 

e à informação do Parlamento sobre o 

desenvolvimento da PESC; considera, 

porém, que o relatório anual do Conselho 

sobre os principais aspectos e as opções 

fundamentais da PESC, apresentado ao 

Parlamento nos termos do ponto 43 do AI, 

tem um âmbito limitado à descrição das 

posições comuns, acções conjuntas e 

decisões de aplicação no quadro da PESC, 

e contém informações muito restritas 
sobre os aspectos financeiros, não sendo 
por isso suficiente para o exercício da 
quitação;  

14. Reconhece que o Conselho prevê várias 

modalidades no que diz respeito à consulta 

e à informação do Parlamento sobre o 

desenvolvimento da PESC; considera, 

porém, que o relatório anual do Conselho 

sobre os principais aspectos e as opções 

fundamentais da PESC, apresentado ao 

Parlamento nos termos do ponto 43 do AI, 

tem um âmbito limitado à descrição das 

posições comuns, acções conjuntas e 

decisões de aplicação no quadro da PESC, 

e que, futuramente, devem ser fornecidas 
informações mais detalhadas para o 
exercício da quitação;  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/37 

Alteração  37 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com as auditorias 

realizadas pelo Serviço de Auditoria 

Interna do Conselho em 2008 (oito 

auditorias financeiras e uma auditoria 

mista), bem como com o facto de uma 

parte considerável das suas recomendações 

ter sido aceite; chama a atenção, no 

entanto, para o facto de a nota sobre este 

ponto que foi apresentada à autoridade de 

quitação ser de carácter bastante geral, pelo 

que solicita informações mais detalhadas 

sobre a aplicação das recomendações 

destas auditorias, já que, sem as mesmas, 
será impossível conceder quitação; 

20. Congratula-se com as auditorias 

realizadas pelo Serviço de Auditoria 

Interna do Conselho em 2008 (oito 

auditorias financeiras e uma auditoria 

mista), bem como com o facto de uma 

parte considerável das suas recomendações 

ter sido aceite; chama a atenção, no 

entanto, para o facto de a nota sobre este 

ponto que foi apresentada à autoridade de 

quitação ser de carácter bastante geral, pelo 

que solicita informações mais detalhadas 

sobre a aplicação das recomendações 

destas auditorias; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/38 

Alteração  38 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. O referido controlo baseia-se nos 
seguintes documentos a apresentar por 
escrito por todas as instituições: 

 - as contas do ano financeiro findo 
relativas às operações orçamentais, 

 - um balanço financeiro que descreva o 
activo e passivo, 

 - um relatório anual de actividades 
relativo ao respectivo orçamento e gestão 
financeira, 

 - relatório anual do auditor interno, 

 bem como numa apresentação oral 
realizada durante a reunião da comissão 
responsável pelo processo de quitação; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/39 

Alteração  39 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-B. Conta com a presença de todas as 
instituições, representadas ao nível 
adequado, durante os futuros debates em 
plenário sobre o processo de quitação; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/40 

Alteração  40 

Jorgo Chatzimarkakis 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Congratula-se, além disso, com a 
proposta positiva da Presidência 
espanhola, apresentada na reunião de 15 
de Março de 2010, sobre a revisão do 
acordo informal respeitante à quitação pela 

execução do orçamento do Conselho, e 

insta a que seja incluído um compromisso 

neste sentido na revisão do Regulamento 

Financeiro, de modo a estar operacional no 

início do novo período de financiamento 

após 2013, e solicita que o debate sobre 

este assunto tenha início antes de 15 de 

Outubro de 2010;  

12. Convida a Presidência espanhola a 
rever o acordo informal respeitante à 
quitação pela execução do orçamento do 

Conselho, e insta a que seja incluído um 

compromisso neste sentido na revisão do 

Regulamento Financeiro, de modo a estar 

operacional no início do novo período de 

financiamento após 2013, e solicita que o 

debate sobre este assunto tenha início antes 

de 15 de Outubro de 2010;  

Or. en 

 

 


