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14.4.2010 A7-0099/11 

Alteração  11 

Ingeborg Gräßle, Reimer Böge, Ria Oomen-Ruijten, 

em nome do Grupo PPE 

 

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; 

376. Perante a incapacidade de medir o 

progresso do cumprimento dos objectivos 

de adesão, solicita à Comissão que realize 

uma análise mais precisa dos objectivos e 

da eficácia do Instrumento de Assistência 

de Pré-Adesão, com base nas observações 

do Tribunal de Contas Europeu, e que 

apresente essa análise até 15 de Setembro 

de 2010; 

Or. en 



 

AM\812908PT.doc 2/5 PE439.742v01-00 

 PT 

 

14.4.2010 A7-0099/12 

Alteração  12 

Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

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 54 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Manifesta grande preocupação pela 

manipulação comprovada das estatísticas 

financeiras e pela evasão fiscal na Grécia; 

observa a corrupção generalizada no sector 

público, transversal a toda a administração, 

nomeadamente nos concursos públicos, 

como admitiu o Primeiro-Ministro da 

Grécia; chama a atenção para os custos 

significativos que isso representou para o 

orçamento grego; insta a Comissão a 

investigar, com carácter prioritário, as 

circunstâncias em que foi possível fornecer 

dados macroeconómicos incorrectos à 

Comissão durante tanto tempo; 

54. Manifesta grande preocupação pela 

manipulação comprovada das estatísticas 

financeiras e pela evasão fiscal na Grécia; 

observa a corrupção generalizada no sector 

público, transversal a toda a administração, 

nomeadamente nos concursos públicos, 

como admitiu o Primeiro-Ministro da 

Grécia; chama a atenção para os custos 

significativos que isso representou para o 

orçamento grego; insta a Comissão a 

investigar, com carácter prioritário, as 

circunstâncias em que esta recebeu e 

aceitou efectivamente dados 

macroeconómicos incorrectos durante tanto 

tempo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/13 

Alteração  13 

Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

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 372 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

372. Considera preocupante que o 

planeamento estratégico para 2002-2004 e 

as 236 "prioridades" da parceria para a 

adesão em 2006 não incluíssem qualquer 

classificação em termos de importância ou 

qualquer consideração do nível/medidas 

necessárias no âmbito do progresso rumo à 

adesão; critica a manifesta falta de 

eficiência na utilização da ajuda financeira 

europeia; manifesta-se desiludido com o 

facto de, entre 2006 e 2008, as prioridades 

consideradas de "curto prazo" não terem 

registado um progresso significativo; 

372. Considera preocupante que o 

planeamento estratégico para 2002-2004 e 

as 236 "prioridades" da parceria para a 

adesão em 2006 não incluíssem qualquer 

classificação em termos de importância ou 

qualquer consideração do nível/medidas 

necessárias no âmbito do progresso rumo à 

adesão; critica a manifesta falta de 

eficiência na utilização da ajuda financeira 

europeia; manifesta-se desiludido com o 

facto de, entre 2006 e 2008, muitas das 

prioridades consideradas de "curto prazo" 

não terem registado um progresso 

significativo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/14 

Alteração  14 

Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

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 A7-0099/15 

Alteração  15 

Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

 

 


