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21.3.2019 A8-0109/1

Alteração 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0109/2019
Arndt Kohn
Quitação 2017: Orçamento Geral da UE - Serviço Europeu para a Ação Externa
2018/2176(DEC)

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que o orçamento total do 
SEAE para 2017 ascendeu a 660 milhões 
de EUR, isto é, um aumento de 3,75 % em 
relação a 2016;

10. Observa, com desagrado, que o 
orçamento total do SEAE para 2017 
ascendeu a 660 milhões de EUR, isto é, um 
aumento de 3,75 % em relação a 2016; 
insta a que as despesas administrativas 
das instituições da União Europeia sejam 
racionalizadas e reduzidas tanto quanto 
possível, para transmitir uma mensagem 
de solidariedade para com os cidadãos 
europeus;
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21.3.2019 A8-0109/2

Alteração 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0109/2019
Arndt Kohn
Quitação 2017: Orçamento Geral da UE - Serviço Europeu para a Ação Externa
2018/2176(DEC)

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Considera que o SEAE desempenha 
um papel essencial na cooperação 
internacional em matéria de paz, segurança 
e desenvolvimento humano; salienta, por 
conseguinte, a importância de utilizar 
judiciosamente os escassos recursos 
disponíveis e de melhorar constantemente a 
consistência e a coerência da ação interna e 
externa da UE, bem como a necessidade de 
procurar posições comuns e respostas 
coordenadas para que a UE desempenhe 
este papel de forma eficaz; realça a 
importância da diplomacia pública e das 
comunicações estratégicas enquanto parte 
integrante das relações externas da UE, 
não apenas como instrumento para 
difundir os seus valores e interesses e 
para reforçar a visibilidade da UE, mas 
sobretudo como instrumento para 
combater a influência estrangeira nos 
Balcãs Ocidentais e na nossa vizinhança e 
a propaganda estratégica contra a UE e 
os seus Estados-Membros; salienta a 
necessidade constante e crescente de 
denunciar a desinformação e de promover 
uma análise específica em função do 
contexto, a fim de combater a propaganda 
dirigida contra a UE; está firmemente 
convicto de que a UE deve intensificar os 
seus esforços para desenvolver estratégias 
eficazes de diplomacia pública; insta o 
Serviço Europeu para a Ação Externa 

45. Considera que o SEAE desempenha 
um papel essencial na cooperação 
internacional em matéria de paz, segurança 
e desenvolvimento humano; salienta, por 
conseguinte, a importância de utilizar 
judiciosamente os recursos disponíveis e de 
melhorar constantemente a consistência e a 
coerência da ação interna e externa da UE, 
bem como a necessidade de procurar 
posições comuns e respostas coordenadas 
para que a UE desempenhe este papel de 
forma eficaz;
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(SEAE) a prosseguir os seus esforços no 
sentido de modernizar as suas abordagens 
e de investir em novas competências e 
capacidades; considera que os esforços 
desenvolvidos pelo grupo de trabalho de 
comunicação estratégica do SEAE 
constituem um contributo valioso e 
necessário e solicita que lhe sejam 
fornecidos os recursos financeiros e 
humanos adequados;

Or. en


