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Alteração 8
Isabel García Muñoz
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Quitação 2018: Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu
2019/2057(DEC)

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Manifesta a sua profunda 
preocupação perante as informações 
veiculadas pela comunicação social 
europeia sobre o patrocínio por parte de 
empresas dos Estados-Membros que 
assumem a Presidência da União e partilha 
das preocupações expressas pelos cidadãos 
da União e pelos deputados ao Parlamento 
sobre a matéria; reconhece que os 
Estados-Membros devem financiar a 
respetiva Presidência e lamenta que o 
recurso ao patrocínio de empresas para 
cobrir algumas das suas despesas se tenha 
tornado prática comum nos últimos anos; 
exprime a sua profunda preocupação com 
os possíveis danos reputacionais e o risco 
de perda de confiança que esta prática 
poderá causar à União, às suas instituições 
e, em especial, ao Conselho, aos olhos dos 
cidadãos da União; apoia plenamente a 
avaliação da Provedora de Justiça e a 
recomendação9 de que o Conselho emita 
orientações para os Estados-Membros 
sobre a questão; além disso, recomenda 
vivamente ao Conselho que preveja a 
orçamentação das Presidências; solicita ao 
Conselho que transmita esta preocupação 
aos Estados-Membros, em particular ao 
atual trio de Presidências;

23. Manifesta a sua profunda 
preocupação perante as informações 
veiculadas pela comunicação social 
europeia sobre o patrocínio por parte de 
empresas dos Estados-Membros que 
assumem a Presidência do Conselho e 
partilha das preocupações expressas pelos 
cidadãos da União e pelos deputados ao 
Parlamento sobre a matéria; reconhece que 
os Estados-Membros devem financiar a 
respetiva Presidência e lamenta que o 
recurso ao patrocínio de empresas para 
cobrir algumas das suas despesas se tenha 
tornado prática comum nos últimos anos; 
exprime a sua profunda preocupação com 
os possíveis danos reputacionais e o risco 
de perda de confiança que esta prática 
poderá causar à União, às suas instituições 
e, em especial, ao Conselho, aos olhos dos 
cidadãos da União; observa que o 
Conselho alega que a questão do 
patrocínio é da exclusiva responsabilidade 
do Estado-Membro que exerce a 
Presidência; partilha da opinião da 
Provedora de Justiça segundo a qual o 
público não estabelece uma distinção 
entre a Presidência do Conselho e o 
Estado-Membro que exerce a 
Presidência; apoia plenamente a avaliação 
da Provedora de Justiça e a recomendação9 
de que o Conselho emita orientações para 
os Estados-Membros sobre a questão; além 
disso, recomenda vivamente ao Conselho 
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que preveja a orçamentação das 
Presidências; solicita ao Conselho que 
transmita esta preocupação aos 
Estados-Membros, em particular ao atual 
trio de Presidências, que tenha seriamente 
em conta essas recomendações e informe 
o Parlamento a este respeito;

_________________ _________________
9 Recomendação da Provedora de Justiça 
Europeia no processo 1069/2019/MIG sobre o 
patrocínio da Presidência do Conselho da 
União Europeia,

9 Recomendação da Provedora de Justiça 
Europeia no processo 1069/2019/MIG sobre o 
patrocínio da Presidência do Conselho da 
União Europeia,
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Alteração 9
Isabel García Muñoz
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Quitação 2018: Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu
2019/2057(DEC)

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a prática atual de 
patrocínios de Presidências do Conselho 
por parte de empresas privadas; recorda a 
recomendação da Provedora de Justiça, 
de 6 de janeiro de 2020, no sentido de que 
sejam emitidas orientações sobre o 
patrocínio das Presidências do Conselho, 
a fim de atenuar os riscos para a 
reputação da União; observa que o 
Conselho alega que a questão do 
patrocínio é da exclusiva responsabilidade 
do governo do Estado-Membro que exerce 
a Presidência; partilha do parecer da 
Provedora de Justiça segundo o qual o 
público não estabelece uma distinção 
entre a Presidência do Conselho e o 
Estado-Membro que exerce a 
Presidência; solicita ao Conselho que 
tome essas recomendações em séria 
consideração e informe o Parlamento a 
este respeito;

Suprimido

Or. en


