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14.4.2010 A7-0099/6 

Alteração  6 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

Ponto 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Propõe que as instituições de controlo 

nacionais, na sua qualidade de auditores 

externos independentes e no respeito das 

normas internacionais de auditoria, 

atribuam certificados nacionais de 

auditoria relativos à gestão dos fundos 

comunitários, que constituiriam a base 

das declarações de gestão nacionais; 

solicita à Comissão que analise a 

possibilidade de modificação e adaptação 

do calendário de quitação, a fim de 

permitir que as declarações de gestão 

nacionais sejam submetidas a auditorias, 

em tempo útil, pelos auditores externos 

(nacionais); 

Suprimido 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/7 

Alteração  7 

Bart Staes, Hélène Flautre 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 370-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 370-A. Toma nota do facto de o Tribunal 

criticar a inexistência de um método de 

selecção claro que garanta que os 

projectos seleccionados correspondam às 

prioridades da Parceria para a Adesão e 

saúda a conclusão do Tribunal segundo a 

qual, a despeito de algumas deficiências 

observadas na gestão pela Comissão da 

ajuda de pré-adesão a favor da Turquia 

durante o período da APT (2002-2006), a 

Comissão tem vindo desde então a tomar 

medidas para melhorar os procedimentos 

do IPA, embora a eficácia das alterações 

apenas possa ser avaliada no futuro; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/8 

Alteração  8 

Bart Staes, Hélène Flautre 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 371 

 

Proposta de resolução Alteração 

371. Manifesta-se chocado com as 

conclusões do Relatório Especial no qual 

o Tribunal de Contas critica o facto de a 

Comissão Europeia não ter garantido a 

existência de um sistema eficaz de 

avaliação de projectos específicos no 

período 2002-2008 e, por conseguinte, 

não ser fácil avaliar a gestão do 

financiamento, nomeadamente a eficácia 

da aplicação dos fundos; 

Suprimido 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/9 

Alteração  9 

Bart Staes, Hélène Flautre 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 376 

 

Proposta de resolução Alteração 

376. Considera inadequado, perante a 

incapacidade de medir o progresso do 

cumprimento dos objectivos de adesão, o 

reforço de recursos destinados à Turquia 

no período 2007-2013; considera ajustado 

um prolongamento anual do nível 

financeiro da assistência de adesão de 

2006 até que as prioridades mensuráveis 

sejam definidas sem ambiguidades e 

aplicadas nos regulamentos respectivos; 

Suprimido 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/10 

Alteração  10 

Bart Staes, Hélène Flautre 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 378 

 

Proposta de resolução Alteração 

378. Solicita à Comissão que altere os 

objectivos do Instrumento de Assistência 

de Pré-Adesão, que deve estar acessível 

não só em virtude da adesão à UE como 

também em virtude de uma relação 

reforçada com a UE, por exemplo, por 

intermédio de instrumentos especiais de 

vizinhança ou formas especiais de adesão, 

caso reformas políticas inadequadas e a 

deficiente execução do Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão pelo candidato 

à adesão obriguem a esse tipo de acção; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


