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22.4.2015 A8-0082/18 

Alteração  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 40-A. Recomenda, além disso, que a Mesa 

pondere reforçar as medidas corretivas 

existentes e/ou as sanções e aplicar as 

mesmas caso ocorram conflitos de 

interesse, e que considere o atual Código 

de Conduta como um documento em 

evolução que será clarificado ou alterado 

à luz de quaisquer novas questões 

identificadas pelo Comité Consultivo ou 

pela própria Mesa; insta, nomeadamente, 

a que seja clarificado em que medida deve 

ser proibido que entidades envolvidas em 

atividades de representação de interesses 

concedam apoio aos deputados em termos 

de pessoal; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/19 

Alteração  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Destaca as dificuldades no 

recrutamento de funcionários e agentes 

provenientes de determinados 

Estados-Membros em particular; observa 

que a atual tabela de vencimentos e as 

condições de início de carreira oferecidas 

pelas instituições são menos atrativos 

para novos funcionários; salienta que 

nem proporcionam salários competitivos 

nem perspetivas de carreira atrativas para 

muitos cidadãos dos Estados-Membros da 

UE-15, especialmente para aqueles que 

estão agora a atingir a idade da reforma; 

frisa que a inevitável redução do volume 

da administração pública europeia 

afetará negativamente, no futuro 

imediato, a qualidade do serviço prestado 

e conduzirá ao risco de um crescente 

desequilíbrio geográfico; 

Suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/20 

Alteração  20 

Dennis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt and others 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o relatório do 

Tribunal de Contas, aprovado em 11 de 

julho de 2014, refere que, se o Parlamento 

centralizasse as suas atividades, as 

economias potenciais para o orçamento 

da União ascenderiam a cerca de 114 

milhões de euros por ano; 

Or. en 

 

 


