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18.10.2018 A8-0313/61 

Alteração  61 

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 62 

 
Proposta de resolução Alteração 

62. Aprova, de um modo geral, 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 desempenhar as tarefas que 

lhes foram confiadas; regista com especial 

irritação a redução arbitrária de apenas 

10 000 EUR de que é alvo a CEPOL e 

convida o Conselho a explicar em 

pormenor ao Parlamento os motivos pelos 

quais considera que cortes desta índole 

são necessários e razoáveis; 

62. Lamenta o aumento global das 

dotações das agências descentralizadas e 

solicita, por conseguinte, uma revisão 

completa do papel das agências da União; 

pergunta se as suas tarefas e objetivos não 

poderiam ser melhor cumpridos pelas 

direções-gerais da Comissão ou pelos 

Estados-Membros, a fim de evitar a 

duplicação de funções e custos e também 

para melhorar a transparência; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Alteração  62 

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 72 

 
Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera a sua preocupação pelo 

facto de, não obstante a recente 

recuperação, a subexecução nos 

pagamentos ter atingido um nível recorde 

nos últimos três anos, nomeadamente na 

subcategoria 1b; lamenta que tais atrasos 

impeçam os cidadãos de tirar pleno 

partido das prioridades e dos projetos da 

União em tempo útil; chama a atenção 

para o facto de, em resultado desta 

situação, o PO de 2019 deixar uma 

margem sem precedentes de 19,3 milhões 

EUR abaixo do limite máximo dos 

pagamentos; reforça as dotações de 

pagamento das rubricas que são alteradas 

nas dotações de autorização; 

72. Solicita que as dotações de 

autorização do orçamento da União não 

sejam aumentadas enquanto o atraso dos 

pedidos de pagamento pendentes não 

estiver completamente estabilizado; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Alteração  63 

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 74 

 
Proposta de resolução Alteração 

74. Regista que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2019 corresponde a 18,53 %, percentagem 

que é inferior à atingida em 2018 (18,85 

%) e a mais baixa da Categoria 5 em mais 

de quinze anos; 

74. Lamenta que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2019 represente um montante 

escandaloso nunca antes alcançado, que 

nem sequer tem em conta a redução do 

número de deputados na próxima 

legislatura; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Alteração  64 

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 95 

 
Proposta de resolução Alteração 

95. Repõe o PO em todas as rubricas 

cortadas pelo Conselho; 

95. Sublinha que o SEAE revelou ser 

inútil e oneroso e solicita, por 

conseguinte, a supressão completa de 
todas as rubricas orçamentais relativas a 

este serviço; 

Or. en 

 


