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Alteração 1
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias
em nome do Grupo GUE/NGL
Relatório
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
Medidas de execução do sistema de recursos próprios
2014/2020(INI)

A7-0270/2014

Proposta de resolução
N.o 5
Proposta de resolução

Alteração

5. Manifesta grandes expetativas quanto
ao trabalho do Grupo de Alto Nível sobre
os Recursos Próprios e crê que constitui
uma oportunidade única para ultrapassar
o atual bloqueio da reforma do sistema de
recursos próprios; acolhe favoravelmente
a primeira reunião do Grupo de Alto
Nível em 3 de abril de 2014; espera que,
apesar do considerável e lamentável
atraso na realização desta primeira
reunião, este Grupo ainda venha a
cumprir os objetivos e o calendário
estabelecidos na Declaração Comum que
cria o Grupo de Alto Nível sobre os
Recursos Próprios;

Suprimido

Or. en
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Unida na diversidade
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Alteração 2
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias
em nome do Grupo GUE/NGL
Relatório
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
Medidas de execução do sistema de recursos próprios
2014/2020(INI)

A7-0270/2014

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
3-A. Recorda que a composição do Grupo
de Alto Nível deve ter em conta os
resultados das eleições para o Parlamento
Europeu no mês que vem, nomeadamente
no sentido em que esses resultados devem
ser refletidos no que diz respeito a quem
representará o Parlamento Europeu no
referido Grupo; salienta, além disso, que
todos os grupos políticos do Parlamento
Europeu devem ter acesso direto às
reuniões do Grupo de Alto Nível;
Or. en
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Alteração 3
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias
em nome do Grupo GUE/NGL
Relatório
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
Medidas de execução do sistema de recursos próprios
2014/2020(INI)

A7-0270/2014

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
4-A. Recorda a falta de transparência na
forma como o acordo político sobre o
QFP 2014-2020 foi alcançado e
manifesta-se preocupado com o facto de
problemas semelhantes poderem vir a
colocar-se a nível do Grupo de Alto Nível
sobre os Recursos Próprios; insiste em
que deve ser disponibilizado a todos os
grupos políticos do Parlamento Europeu
acesso direto a toda a informação sobre o
trabalho realizado pelo Grupo de Alto
Nível sobre os Recursos Próprios
imediatamente após cada reunião;
Or. en
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