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7.3.2018 A8-0048/160 

Alteração  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 96 

 

Proposta de resolução Alteração 

96. Recomenda a criação de um 

Fundo Europeu para a Democracia 

interno, vocacionado para prestar um 

apoio acrescido às entidades da sociedade 

civil e ONG que trabalham nos domínios 

da democracia e dos direitos humanos, a 

ser gerido pela Comissão; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Alteração  161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 105 

 

Proposta de resolução Alteração 

105. Frisa que as dotações para a ação 

externa deverão ser significativamente 

aumentadas para que a União possa 

desempenhar o seu papel no quadro da 

sua estratégia global e das suas políticas 

de vizinhança, alargamento e 

desenvolvimento, bem como na resposta a 

emergências; espera que o próximo QFP 

reflita as necessidades sem precedentes 

dos países vizinhos orientais e 

meridionais, que têm de fazer face a 

conflitos e às consequências dos desafios 

inerentes à migração e aos refugiados; 

solicita que sejam afetadas dotações de 

valor superior para dar resposta à 

crescente necessidade de ajuda 

humanitária em resultado de catástrofes 

de origem natural ou humana, evitando 

qualquer disparidade entre autorizações e 

pagamentos; considera necessário que a 

União Europeia aumente o financiamento 

para a Agência das Nações Unidas de 

Assistência aos Refugiados da Palestina 

no Próximo Oriente (UNRWA); 

105. Frisa que as dotações para a ação 

externa deverão ser reduzidas e que as 

poupanças daí resultantes deverão ser 

restituídas aos Estados-Membros, uma vez 

que as políticas externas constituem um 

domínio reservado aos Estados-nação; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Alteração  162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113 

 

Proposta de resolução Alteração 

113. Considera que o próximo QFP deve 

apoiar a criação de uma União Europeia da 

Defesa; aguarda com expectativa, na 

sequência das declarações da Comissão 

neste domínio, as propostas legislativas 

pertinentes, incluindo um programa 

específico de investigação em matéria de 

defesa da UE e um programa de 

desenvolvimento industrial 

complementado pelo investimento dos 

Estados-Membros em equipamento de 

colaboração; reitera, neste contexto, a sua 

firme convicção de que as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais; recorda que o reforço da 

cooperação em matéria de defesa, a 

concentração dos esforços de investigação 

e do equipamento e a eliminação das 

duplicações irão promover a autonomia 

estratégica e a competitividade da 

indústria da defesa na Europa e resultar 

em ganhos de eficiência consideráveis, 

frequentemente avaliados em cerca de 26 

mil milhões de EUR por ano;   

113. Considera que o próximo QFP não 

deve apoiar a criação de uma União 

Europeia da Defesa, uma vez que este 

projeto tem sido repetidamente rejeitado 

pelos cidadãos; salienta que se, no 

entanto, a Comissão impuser tal projeto, 

este deverá ser submetido a referendo em 

cada um dos países participantes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Alteração  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 114 

 

Proposta de resolução Alteração 

114. Solicita, no contexto da maior 

atenção prestada à segurança e à defesa na 

União, uma reavaliação de todas as 

despesas com a segurança externa; 

aguarda, em particular, uma reforma do 

mecanismo Athena e do Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, após a inscrição do 

FED no orçamento; congratula-se com os 

recentes compromissos assumidos pelos 

Estados-Membros no âmbito da 

cooperação estruturada permanente e 

convida a Vice-Presidente da 

Comissão / Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança (VP/AR) e a Comissão a 

apresentarem esclarecimentos quanto ao 

seu futuro financiamento; apela à criação 

de um programa que suceda ao 

Instrumento para a Estabilidade e a Paz 

centrado na resposta às crises e no 

reforço das capacidades para a segurança 

e o desenvolvimento, procurando 

simultaneamente encontrar uma solução 

juridicamente correta para reforçar as 

capacidades militares; 

114. Solicita, no contexto da maior 

atenção prestada à segurança e à defesa na 

União, uma reavaliação de todas as 

despesas com a segurança externa; 

aguarda, em particular, uma reforma do 

mecanismo Athena e do Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, após a inscrição do 

FED no orçamento; congratula-se com os 

recentes compromissos assumidos pelos 

Estados-Membros no âmbito da 

cooperação estruturada permanente e 

convida a Vice-Presidente da 

Comissão / Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança (VP/AR) e a Comissão a 

apresentarem esclarecimentos quanto ao 

seu futuro financiamento; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Alteração  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116 

 

Proposta de resolução Alteração 

116. Considera que uma administração 

pública forte, eficiente e de elevada 

qualidade é indispensável para a aplicação 

das políticas da União, contribuindo para 

restaurar a confiança das organizações da 

sociedade civil e dos cidadãos e reforçar o 

diálogo com os mesmos a todos os níveis; 

frisa o papel das instituições compostas por 

membros democraticamente eleitos a esse 

respeito; recorda que, segundo o Tribunal 

de Contas, as instituições, organismos e 

agências da UE aplicaram uma redução de 

5 % do pessoal, tal como demonstrado nos 

seus organigramas; considera que os 

mesmos não devem ser sujeitos a uma nova 

abordagem de redução horizontal deste 

tipo; expressa a sua firme oposição à 

repetição do chamado núcleo de 

reafetação para as agências; 

116. Considera que uma administração 

pública forte, eficiente e de elevada 

qualidade é indispensável para a aplicação 

das políticas da União, contribuindo para 

restaurar a confiança das organizações da 

sociedade civil e dos cidadãos e reforçar o 

diálogo com os mesmos a todos os níveis; 

frisa o papel das instituições compostas por 

membros democraticamente eleitos a esse 

respeito; recorda que, segundo o Tribunal 

de Contas, as instituições, organismos e 

agências da UE aplicaram uma redução de 

5 % do pessoal, tal como demonstrado nos 

seus organigramas; considera que os 

mesmos não devem ser sujeitos a uma nova 

abordagem de redução horizontal deste 

tipo;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Alteração  165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 117-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  117-A. Sublinha a necessidade de 

proceder a uma auditoria exaustiva de 

todas as agências, a fim de avaliar os seus 

custos e a sua utilidade; observa, por 

exemplo, que em 2015 os custos da 

Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia ascenderam a 21 229 000 

euros, sem que tenha sido possível 

determinar que atividades realiza esta 

agência que exijam tais montantes de 

dinheiro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Alteração  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 118 

 

Proposta de resolução Alteração 

118. Considera que as instituições e os 

organismos da UE devem respeitar tanto o 

equilíbrio geográfico como o equilíbrio de 

género; 

118. Considera que as instituições e os 

organismos da UE devem respeitar tanto o 

equilíbrio geográfico como o equilíbrio de 

género, desde que este objetivo não 

relegue o mérito e as competências para 

segundo plano; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Alteração  167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 119 

 

Proposta de resolução Alteração 

119. Solicita à Comissão que proponha 

um mecanismo mediante o qual os 

Estados‑Membros que não respeitem os 

valores consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia (TUE) 

possam ser sujeitos a consequências 

financeiras; adverte, no entanto, que os 

beneficiários finais do orçamento da 

União não podem, de forma alguma, ser 

afetados por infrações às regras pelas 

quais não sejam responsáveis; manifesta, 

portanto, a sua convicção de que o 

orçamento da União não é o instrumento 

adequado para resolver a inobservância 

do artigo 2.º do TUE, e que quaisquer 

eventuais consequências financeiras 

devem ser suportadas pelo 

Estado‑Membro independentemente da 

execução do orçamento; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Alteração  168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 130 

 

Proposta de resolução Alteração 

130. Considera que o requisito de 

unanimidade para a aprovação do 

Regulamento QFP representa um 

verdadeiro obstáculo no processo; insta o 

Conselho Europeu, nesta matéria, a ativar 

a cláusula-ponte prevista no artigo 312.º, 

n.º 2, do TFUE, de modo a permitir a 
aprovação do Regulamento QFP por 

maioria qualificada; recorda, além disso, 

que também se pode recorrer à cláusula-

ponte genérica prevista no artigo 48.º, 

n.º 7, do TFUE, a fim de aplicar o 

procedimento legislativo ordinário; 

destaca que uma mudança para a votação 

por maioria qualificada para a aprovação 

do Regulamento QFP estaria em 

harmonia com o processo de tomada de 

decisão para a aprovação de quase todos 

os programas da UE, bem como com o 

procedimento anual de aprovação do 

orçamento da UE; 

130. Observa que todos os Estados-

Membros devem ter o direito de 

manifestar o seu ponto de vista no que 

respeita à aprovação do Regulamento 

QFP; constata que o Regulamento QFP 

continua a ser praticamente o único 

programa plurianual cuja adoção resulta 
de um processo em que todas as opiniões 

contam; sublinha, a este respeito, a 

singularidade do Regulamento QFP; 

recorda que esta singularidade se deve à 

sua relevância sem precedentes, à sua 

perspetiva de longo prazo e à sua natureza 

abrangente; considera que, neste caso, o 

requisito de unanimidade continua a ser 

absolutamente necessário; 

Or. en 

 

 


