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B8-0513/2018 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o orçamento da União Europeia 

em matéria de segurança 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o orçamento do Parlamento está estimado em 1,90 mil milhões de 

euros por ano e o da União Europeia em 1 100 mil milhões de euros ao longo de 7 

anos1; 

B. Considerando que o orçamento para 2021-2027 se propõe dividir o orçamento, afetando 

2,2 mil milhões de euros2 à segurança interna e 100 mil milhões3 à política de 

vizinhança (!); 

C. Considerando, por outras palavras, que a União Europeia parece ter como prioridade as 

boas relações com a Ucrânia, e não a segurança dos cidadãos franceses e europeus, 

apesar de existir um risco de terrorismo omnipresente; 

D. Considerando que não faltam exemplos grotescos, como é o caso dos 200 milhões de 

euros pagos a Marrocos, apesar de o rei possuir uma riqueza pessoal estimada em 6 mil 

milhões de dólares; 

1. Solicita à Comissão que reequilibre esta repartição de fundos, de modo a que o 

orçamento atribuído à segurança interna seja mais elevado; 

2. Solicita à Comissão que os orçamentos consagrados à segurança sejam superiores aos 

orçamentos atribuídos à política de vizinhança4. 

 

                                                 
1 

1 134 583 milhões de EUR em autorizações e 1 104 805 milhões de EUR em pagamentos. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf 
3 Não contamos aqui as ajudas humanitárias a que somos favoráveis (princípio de solidariedade). 
4 Contrariamente às percentagens atuais: 2,1 % para a defesa e a segurança e 9,6 % para a política de vizinhança! 
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