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11.3.2013 B7-0129/3 

Alteração 3 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

em nome do Grupo PPE 

 

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; rejeita 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. 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, não 

refletem as prioridades e as preocupações 

expressas pelo Parlamento Europeu - 

nomeadamente na sua resolução de 23 de 

outubro de 2012 - e não têm 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; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/4 

Alteração 4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Opõe-se vigorosamente à atual 

acumulação e recondução dos pedidos de 

pagamento no orçamento da UE e exprime 

a sua firme oposição a um quadro 

financeiro que possa levar o orçamento da 

UE a um défice estrutural, contrariando o 

disposto no Tratado (artigos 310.º e 323.º 

TFUE);  

6. Opõe-se vigorosamente à atual 

acumulação e recondução dos pedidos de 

pagamento no orçamento da UE e exprime 

a sua firme oposição a um quadro 

financeiro que possa levar o orçamento da 

UE a um défice, contrariando o disposto no 

Tratado (artigos 310.º e 323.º TFUE);  

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Alteração 5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Está, assim, determinado a evitar 

quaisquer novas transferências de 

pagamentos de 2013 para o próximo QFP; 

relembra a declaração anexada ao 

orçamento da UE 2013 apelando à 

Comissão para que apresentasse numa fase 

precoce, durante o ano de 2013, um projeto 

de orçamento retificativo dedicado apenas 

a cobrir todos os pedidos de pagamentos 

para 2012 não pagos; realça que não dará 

início a negociações sobre o QFP até que a 

Comissão apresente um orçamento 

retificativo correspondente a este 

compromisso político, e não concluirá 

essas negociações antes da aprovação final 

pelo Conselho e pelo Parlamento desse 

orçamento retificativo; solicita também um 

compromisso político do Conselho no 

sentido de que todas as obrigações 

jurídicas devidas em 2013 serão pagas até 

ao final do corrente ano; 

7. Está, assim, determinado a evitar 

quaisquer novas transferências de 

pagamentos de 2013 para o próximo QFP; 

relembra a declaração anexada ao 

orçamento da UE 2013 apelando à 

Comissão para que apresentasse numa fase 

precoce, durante o ano de 2013, um projeto 

de orçamento retificativo dedicado apenas 

a cobrir todos os pedidos de pagamentos 

para 2012 não pagos; realça que não dará 

início a negociações sobre o QFP até que a 

Comissão apresente um orçamento 

retificativo correspondente a este 

compromisso político, e não concluirá 

essas negociações antes da conclusão de 

um acordo político final entre o Conselho 

e o Parlamento sobre esse orçamento 

retificativo; solicita também um 

compromisso político do Conselho no 

sentido de que todas as obrigações 

jurídicas devidas em 2013 serão pagas até 

ao final do corrente ano; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/6 

Alteração 6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

em nome do Grupo PPE 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Está firmemente convicto que a fim de 

garantir toda a legitimidade democrática, o 

próximo Parlamento Europeu e a próxima 

Comissão - que entrarão em funções na 

sequência das eleições europeias de 2014 - 

devem estar em posição de reconfirmar as 

prioridades orçamentais da União e de 

efetuar uma revisão do QFP 2014-2020; 

sublinha, por conseguinte, a sua posição 

em favor de uma revisão obrigatória e 

profunda do QFP, ou eventualmente de 

uma cláusula de caducidade; considera 

que a revisão deve ser juridicamente 

vinculativa, consagrada no Regulamento 

QFP e decidida por maioria qualificada no 

Conselho, utilizando plenamente a cláusula 

de "passerelle" do artigo 312.º, n.º 2;  

9. Está firmemente convicto que a fim de 

garantir toda a legitimidade democrática, o 

próximo Parlamento Europeu e a próxima 

Comissão - que entrarão em funções na 

sequência das eleições europeias de 2014 - 

devem estar em posição de reconfirmar as 

prioridades orçamentais da União e de 

efetuar uma revisão do QFP 2014-2020; 

sublinha, por conseguinte, a sua posição 

em favor de uma revisão obrigatória e 

profunda do QFP; considera que a revisão 

deve ser juridicamente vinculativa, 

consagrada no Regulamento QFP e 

decidida por maioria qualificada no 

Conselho, utilizando plenamente a cláusula 

de "passerelle" do artigo 312.º, n.º 2;  

Or. en 

 

 


