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18.10.2018 A8-0313/54 

Alteração  54 

Marco Zanni, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Realça que, em vésperas da saída 

do Reino Unido da União, a União 

necessita de recursos financeiros 

suficientes para ir ao encontro das 

expectativas dos seus cidadãos, a fim de 

poder, de forma eficaz, fazer avançar as 

múltiplas prioridades acima referidas e 

dar uma resposta aos desafios 

supramencionados, bem como de 

melhorar a vida quotidiana dos seus 

cidadãos; 

2. Salienta que os Estados-Membros 

continuam a enfrentar inúmeros desafios 

e manifesta a sua convicção de que os 

cidadãos da União esperam que o 

orçamento da União seja mais eficiente, 

transparente e baseado no desempenho e 

que preveja reduções concretas em termos 
de despesas administrativas e de 

desperdício de dinheiro; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Alteração  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que, nos últimos anos, se 

tem registado uma grande mobilização da 

categoria 3 para dar resposta ao desafio 

colocado pela migração e pelos refugiados 

e que essas ações devem continuar e ser 

reforçadas, na medida do possível, e pelo 

tempo que for necessário;  solicita à 

Comissão que acompanhe ativamente a 

adequação das dotações da categoria 3 e 

que utilize plenamente todos os 

instrumentos disponíveis para responder 

em tempo útil a quaisquer situações 

imprevistas que possam exigir 

financiamento adicional no domínio da 

migração, conferindo especial atenção à 

situação em que se encontram as regiões 

insulares abrangidas pelo âmbito de 

aplicação do artigo 174.º do Tratado da 

União Europeia;  Decide, por 

conseguinte, reforçar o Fundo para o 

Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), 

a fim de cobrir inteiramente as 

necessidades da União no domínio da 

migração, nomeadamente para ajudar os 

Estados-Membros a melhorar as 

condições de acolhimento, as medidas e 

práticas de migração a favor dos 

requerentes de asilo e dos migrantes, bem 

como para promover a solidariedade e a 

partilha de responsabilidades entre 

Estados-Membros e o desenvolvimento de 

estratégias de regresso equitativas e 

8. Salienta que, nos últimos anos, se 

tem registado uma grande mobilização da 

categoria 3 para dar resposta à crise 

migratória e dos refugiados, sem 

resultados significativos; 
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eficazes;  observa, uma vez mais, que o 

limite máximo da categoria 3 é 

inadequado para garantir um 

financiamento apropriado tanto da 

dimensão interna dessas prioridades como 

de outros programas prioritários, por 

exemplo, nos domínios da saúde, 

alimentação, segurança, justiça, 

cidadania e cultura;  considera que as 

autoridades locais com disponibilidade 

para apoiar o Programa de Reinstalação 

da União devem receber um maior apoio 

através da vertente de gestão direta do 

FAMI; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Alteração  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Congratula-se com o compromisso 

assumido em prol de uma nova agenda de 

defesa da União, nomeadamente através 

do acordo sobre o Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio 

da Defesa (PEDID);  declara a sua 

intenção de dedicar especial atenção à 

aplicação pela Comissão dos acordos 

concluídos relativamente ao PEDID e ao 

Corpo Europeu de Solidariedade, que 

deverão ser estabelecidos na Carta 

Retificativa, a publicar pela Comissão em 

outubro de 2018; 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Alteração  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 
Proposta de resolução Alteração 

41. Destaca o papel essencial das 

agências da União no domínio da justiça 

e dos assuntos internos no reforço da 

cooperação entre os Estados-Membros 

para dar resposta às preocupações dos 

cidadãos da União; decide aumentar as 

dotações orçamentais e o quadro de 

pessoal da Europol, da CEPOL, da eu-

LISA, da Eurojust e da EPPO; 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Alteração  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Recorda o seu apoio aos 

programas Direitos, Igualdade, Cidadania 

e Justiça; decide aumentar as dotações de 

autorização para os instrumentos 

relacionados com a não discriminação e a 

igualdade, em geral, e, especificamente, o 

programa Daphne, e para combater a 

violência baseada no género e fazer valer 

os direitos das mulheres e das pessoas 

LGBTQI; 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Alteração  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 
Proposta de resolução Alteração 

57. Apoia, em consonância com o 

princípio da condicionalidade, uma 

redução do montante atribuído à Turquia 

em todas as rubricas orçamentais, tendo 

em conta o contínuo retrocesso em 

matéria de Estado de direito, democracia 
e direitos humanos; ao mesmo tempo, 

considera necessário reforçar ainda mais 

o apoio direto à sociedade civil, bem como 

os contactos entre as populações; 

57. Realça a necessidade de cessar a 

atribuição de financiamento à Turquia, 

um país que não respeita muitos dos 

princípios básicos da liberdade e da 

democracia; 

Or. en 

 


