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Alteração  1 

Richard Ashworth 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803(RSP) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Toma nota das conclusões do Conselho 

Europeu sobre o QFP, que não 

representam mais do que um acordo 

político entre chefes de Estado e de 

governo; este acordo na sua forma atual, 

uma vez que não reflete as prioridades e 

as preocupações expressas pelo 

Parlamento Europeu - nomeadamente na 

sua resolução de 23 de outubro de 2012 - 

e não tem em consideração o seu papel e 

competências como definidas no Tratado 

de Lisboa; considera que este acordo, que 

vinculará a União durante os próximos 7 

anos, não pode ser aceite sem que se 

encontrem preenchidas certas condições 

essenciais; 

1. Aceita o acordo político alcançado 

sobre os limites globais do QFP, relativos 

tanto a dotações de autorização quanto a 

dotações de pagamento no Conselho 

Europeu de 7-8 de fevereiro, o qual reflete 

uma resposta pragmática e realista a 

condições orçamentais económicas 

difíceis em todos os Estados-Membros e 

na União;  

Or. en 
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Alteração  2 

Martin Callanan 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

Proposta de resolução 

N.° 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Considera, dada a importância 

crucial de qualquer votação sobre o QFP, 

e para que os deputados possam ser 

responsabilizados pelos seus eleitores nas 

eleições de 2014 para o Parlamento 

Europeu, que qualquer votação sobre o 

QFP se deverá realizar de maneira aberta 

e transparente; 

Or. en 

 

 


