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19.10.2017 A8-0299/65 

Alteração  65 

Marco Zanni, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Considera que os cortes efetuados 

pelo Conselho não refletem as 

necessidades reais e, assim, põem em 

causa as despesas administrativas já 

racionalizadas significativamente; repõe, 

então, os montantes do PO relativamente 

a todas as despesas administrativas da 

Comissão, incluindo as despesas de apoio 

administrativo e de estudos nas categorias 

1 a 4; 

59. Lamenta o aumento registado na 

categoria 5, para despesas 

administrativas; salienta que uma parte 

significativa do referido aumento se deve 

a dotações suplementares necessárias 

para as pensões de funcionários da UE; 

assinala que se prevê um aumento 

suplementar do número de pensionistas 

nos próximos anos e solicita, por 

conseguinte, uma revisão dos privilégios e 

das regalias do regime de pensões e 

subsídios da UE; apela a uma abordagem 

renovada e mais justa relativamente às 
despesas administrativas, começando com 

uma redução das pensões e dos salários 

mais elevados do pessoal da UE; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Alteração  66 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Concorda, de um modo geral, com 

as previsões da Comissão no tocante às 

necessidades orçamentais das agências; 

considera, por conseguinte, que quaisquer 

cortes suplementares propostos pelo 

Conselho poriam em risco o bom 

funcionamento das agências, não lhes 

permitindo cumprir as tarefas que lhes 

foram confiadas; considera que os novos 

postos de trabalho incluídos na sua 

posição são necessários para o 

cumprimento de tarefas adicionais 

resultantes de novos desenvolvimentos e 

de nova legislação; reitera o seu 

compromisso de salvaguardar os recursos 

e, se for caso disso, disponibilizar 

recursos adicionais para assegurar o 

correto funcionamento das agências; 

62. Solicita uma revisão completa do 

papel das agências europeias que 

questione se as suas tarefas e objetivos 
não poderiam ser cumpridos pelas 

Direções-Gerais da Comissão existentes 

ou pelos Estados-Membros, a fim de 

evitar a duplicação de papéis e de custos e 

de melhorar a transparência; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Alteração  67 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75.  Insiste na necessidade de repor o 

nível de pagamentos previstos no PO em 

todas as rubricas cortadas pelo Conselho 

e aumenta as dotações de pagamento de 

forma seletiva, principalmente em relação 

a rubricas cujas dotações para 

autorizações foram alteradas; 

75. Solicita que as dotações de 

autorização inscritas no orçamento da 

União Europeia não aumentem enquanto 

não se regularizar por completo a 

situação de acumulação de pedidos de 

pagamento por liquidar; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Alteração  68 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Congratula-se com a troca de 

pontos de vista sobre a política imobiliária 

do Parlamento, realizada em 11 de julho 

de 2017, entre a Comissão dos 

Orçamentos, o Secretário-Geral e os vice-

presidentes responsáveis pela política 

imobiliária do Parlamento; considera que 

este diálogo deveria ser um processo 

contínuo, em particular tendo em vista os 

futuros debates da Mesa sobre a 

remodelação do edifício Paul-Henri 

Spaak; 

82. Condena a falta de transparência e 

de eficiência na política imobiliária da 

UE; rejeita novos desperdícios de fundos 

públicos e apela à total transparência aos 

olhos dos cidadãos da UE no que respeita 

às despesas da União; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Alteração  69 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 95 

 

Proposta de resolução Alteração 

95. Repõe todos os montantes cortados 

pelo Conselho; 

95. Frisa que o SEAE demonstrou ser 

inútil e oneroso; considera que a política 

externa deve continuar a ser da 

competência exclusiva dos 

Estados-Membros e apela, por 

conseguinte, à supressão de todas as 

rubricas orçamentais relacionadas com o 

referido serviço; 

Or. en 

 

 


