
 

AM\819975PT.doc  PE439.748v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

9.6.2010 A7-0096/41 

Alteração  41 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Salienta que o processo de concessão 

de quitação referente ao actual exercício 

apenas pode ser tido em conta na 

concessão de quitação nos próximos 

exercícios, se o Conselho realizar 

progressos significativos relativamente às 

questões referidas no n.º 5 da resolução 

do Parlamento de 25 de Novembro de 

2009, que suscitaram preocupação e que 

são reiteradas no ponto 15 da presente 

resolução;  

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/42 

Alteração  42 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 Conselho, 

representado pela Presidência espanhola, 

acordou em rever o alegado Acordo de 

Cavalheiros que remonta a 1970, 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/43 

Alteração  43 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que a elaboração do 

orçamento e a quitação orçamental são dois 

processos distintos e que o "Acordo de 

Cavalheiros" entre o Conselho e o 

Parlamento sobre a elaboração das 

respectivas secções do orçamento não deve 

exonerar o Conselho da sua 

responsabilidade de prestar contas perante 

o público pelos fundos colocados à sua 

disposição; 

5.  Considera que a elaboração do 

orçamento e a quitação orçamental são dois 

processos distintos e que o "Acordo de 

Cavalheiros" entre o Conselho e o 

Parlamento sobre a elaboração das 

respectivas secções do orçamento não deve 

exonerar o Conselho da sua 

responsabilidade de prestar contas perante 

o público pelos fundos colocados à sua 

disposição e que até mesmo um eventual 

novo acordo não poderá derrogar o 

direito estabelecido do Parlamento de 

conceder ou não quitação com base em 

informações cabais fornecidas pelo 

Conselho que considere necessárias para 

adoptar uma tal decisão;     

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/44 

Alteração  44 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Considera que o orçamento anual 

para o Presidente permanente do 

Conselho Europeu deve ser autónomo em 

relação ao orçamento do Conselho e 

apresentado como uma nova secção do 

orçamento a partir de 2012;   

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/45 

Alteração  45 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 23-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Toma nota, com surpresa, do facto 

de o Secretário-Geral Adjunto do 

Conselho ter dado provas de clarividência 

ao anunciar numa carta datada de 11 de 

Maio de 2010 e dirigida à Presidência 

espanhola que o Parlamento tencionava 

proceder à votação do relatório de 

quitação 2008 do Conselho em Maio de 

2010, embora esse ponto tenha sido 

aditado à ordem do dia apenas em 17 de 

Maio de 2010; 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0096/46 

Alteração  46 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 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 



 

AM\819975PT.doc  PE439.748v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.6.2010 A7-0096/47 

Alteração  47 

Søren Bo Søndergaard  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 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 

 

 


