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22.4.2015 A8-0082/22 

Alteração  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Solicita uma perspetiva 

pormenorizada de todos os custos 

externos e internos do Parlamento 

relacionados com a Casa da História 

Europeia, separados segundo os custos de 

planeamento (incluindo a planificação 

preliminar), os custos de investimento e os 

custos de funcionamento (incluindo a 

construção e a reserva para manutenção, 

despesas com pessoal, despesas de 

exposição); observa que a Comissão apoia 

o financiamento da Casa da História 

Europeia, com uma dotação anual de 800 

000 EUR; assinala que a Casa da História 

Europeia terá consequências positivas 

não só para as instituições da UE, mas 

também para o Estado belga, uma vez que 

se trata de uma nova atração turística 

geradora de receitas; recomenda, por 

conseguinte, que o Estado belga seja 

convidado a apoiar a criação da Casa da 

História Euro; 

Suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Alteração  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 67-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-A. Considera que o projeto da Casa da 

História Europeia é supérfluo à luz do 

Parlamentarium, o qual poderia acolher 

uma secção específica sobre a História da 

integração europeia; insta o 

Secretário-Geral a ter em conta 

alternativas ao projeto do edifício 

Eastman e a ponderar o abandono do 

projeto da Casa da História Europeia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Alteração  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Regista com satisfação que a 

implementação da decisão da Mesa sobre 

multilinguismo integral com uma 

utilização eficiente de recursos produziu, 

em 2013, poupanças no valor de 15 

milhões de EUR e de 10 milhões de EUR 

nos serviços de interpretação e de tradução, 

respetivamente, sem afetar o princípio do 

multilinguismo nem prejudicar a qualidade 

do trabalho parlamentar; reitera que a 

cooperação interinstitucional é 

fundamental para o intercâmbio das 

melhores práticas em prol da eficácia e 

para permitir a realização de poupanças; 

84. Regista com satisfação que a 

implementação da decisão da Mesa sobre 

multilinguismo integral com uma 

utilização eficiente de recursos produziu, 

em 2013, poupanças no valor de 15 

milhões de EUR e de 10 milhões de EUR 

nos serviços de interpretação e de tradução, 

respetivamente, sem afetar o princípio do 

multilinguismo nem prejudicar a qualidade 

do trabalho parlamentar; reitera que a 

cooperação interinstitucional é 

fundamental para o intercâmbio das 

melhores práticas em prol da eficácia e 

para permitir a realização de poupanças; 

salienta a necessidade de recorrer às 

prestação externas apenas em situações 

extremamente raras, a fim de compensar 

os picos de trabalho; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Alteração  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 101-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 101-A. Apela a que o sistema de ar 

condicionado se concentre na eficiência 

energética para assegurar que tenha o 

menor impacto ambiental possível; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Alteração  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 101-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 101-B. Exorta a que seja abandonada, de 

uma vez por todas, a distribuição de água 

em pequenas garrafas plásticas, 

substituindo-as, se possível, por 

distribuidores de água; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Alteração  27 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 112-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 112-A. Considera aconselhável prosseguir 

no sentido de uma redução gradual, 

conduzindo até uma eventual eliminação, 

das contribuições para fundações 

políticas europeias por parte do 

orçamento do Parlamento, uma vez que, a 

nível nacional, as fundações recebem 

subsídios dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

 

 


