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22.4.2015 A8-0082/30 

Alteração  30 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 Parlamento é a 

única de entre todas as instituições a 

conceder quitação, não ao 

Secretário-Geral ou ao Vice-Presidente 

competente na matéria, mas sim ao seu 

Presidente; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Alteração  31 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Exorta a gestão departamental e central 

a implementarem as restantes ações 

pendentes sem mais demoras; insta a 

referida gestão a fixar prazos mais 

rigorosos para as ações a executar; apela ao 

Auditor Interno para que mantenha a 

Comissão do Controlo Orçamental 

informada sobre os progressos realizados 

no âmbito dessas ações; 

19. Exorta a gestão departamental e central 

a implementarem as restantes ações 

pendentes sem mais demoras; insta a 

referida gestão a fixar prazos mais 

rigorosos para as ações a executar; apela ao 

Auditor Interno para que mantenha a 

Comissão do Controlo Orçamental 

informada sobre os progressos realizados 

no âmbito dessas ações; insta-os a que 

quantifiquem igualmente os custos e as 

poupanças das novas medidas propostas 

na presente resolução e a incluí-las no 

seguimento da quitação de 2013; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Alteração  32 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Regista a criação da nova 

Direção-Geral dos Serviços de Estudos do 

Parlamento Europeu que prestará 

aconselhamento académico independente, 

principalmente aos deputados, 

complementando assim o trabalho dos 

departamentos temáticos que dão resposta 

às necessidades dos órgãos parlamentares; 

32. Regista a criação da nova 

Direção-Geral dos Serviços de Estudos do 

Parlamento Europeu que prestará 

aconselhamento académico independente, 

principalmente aos deputados, 

complementando assim o trabalho dos 

departamentos temáticos que dão resposta 

às necessidades dos órgãos parlamentares; 

manifesta preocupação face à eventual 

confusão que pode causar entre os 

cidadãos o crescimento exponencial e a 

proliferação de documentos sobre os mais 

variados temas, publicados em nome do 

Parlamento, em comparação com os 

textos aprovados nos termos do processo 

parlamentar ordinário, os quais 

constituem o parecer legítimo do 

Parlamento; recomenda que o 

Secretário-Geral apresente propostas 

visando restabelecer a predominância da 

atividade política essencial do 

Parlamento, de forma a que o máximo 

dos recursos seja utilizado para reforçar 

mais o trabalho parlamentar dos 

deputados, dos grupos políticos e das 

comissões parlamentares;  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Alteração  33 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Congratula-se com a criação de uma 

unidade para avaliar o impacto da 

legislação da União; insta este serviço a 

que se concentre nos compromissos 

negociados pelo Parlamento e nas 

alterações do Parlamento Europeu às 

propostas da Comissão; insta ao 

desenvolvimento de uma abordagem que 

permita a rápida avaliação da legislação e o 

seu impacto, a que visibilidade do serviço 

seja aumentada entre os deputados e a que 

seja fornecida uma repartição dos custos 

globais até 30 de outubro de 2015; exorta 

este serviço a realizar trocas de pontos de 

vista periódicas com os serviços 

correspondentes da Comissão, do Conselho 

e dos parlamentos nacionais; 

33. Congratula-se com a criação de uma 

unidade para avaliar o impacto da 

legislação da União; insta este serviço a 

que se concentre nos compromissos 

negociados pelo Parlamento e nas 

alterações do Parlamento Europeu às 

propostas da Comissão; solicita, neste 

contexto, a elaboração de normas 

harmonizadas destinadas aos presidentes 

e membros da Mesa, das comissões e das 

delegações parlamentares, para evitar 

práticas contraditórias, discriminatórias 

e/ou sujeitas a sanções no exercício das 

suas funções institucionais; insta ao 

desenvolvimento de uma abordagem que 

permita a rápida avaliação da legislação e o 

seu impacto, a que visibilidade do serviço 

seja aumentada entre os deputados e a que 

seja fornecida uma repartição dos custos 

globais até 30 de outubro de 2015; exorta 

este serviço a realizar trocas de pontos de 

vista periódicas com os serviços 

correspondentes da Comissão, do Conselho 

e dos parlamentos nacionais; 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Alteração  34 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Regista a criação da Direção-Geral da 

Segurança e da Proteção; recorda que a 

internalização dos serviços de segurança do 

Parlamento deu origem a economias na 

ordem dos 195 000 EUR em 2013 e que se 

prevê que gere ainda economias de mais de 

11 milhões EUR durante o período 2013-

2016; considera adequado negociar com o 

Governo belga um maior contributo da sua 

parte para a segurança do Parlamento 

Europeu, dado que a Bélgica beneficia 

economicamente com a presença das 

instituições da União no seu território; 

solicita a realização de uma avaliação da 

qualidade do serviço de segurança, antes e 

depois da criação da Direção-Geral da 

Segurança e da Proteção, a ser apresentada 

à Comissão do Controlo Orçamental até 30 

de setembro de 2015; insiste em que seja 

efetuado um estudo comparativo dos 

sistemas de segurança das outras 

instituições; 

35. Regista a criação da Direção-Geral da 

Segurança e da Proteção; recorda que a 

internalização dos serviços de segurança do 

Parlamento deu origem a economias na 

ordem dos 195 000 EUR em 2013 e que se 

prevê que gere ainda economias de mais de 

11 milhões EUR durante o período 2013-

2016; considera adequado negociar com o 

Governo belga um maior contributo da sua 

parte para a segurança do Parlamento 

Europeu, dado que a Bélgica beneficia 

economicamente com a presença das 

instituições da União no seu território; 

solicita a realização de uma avaliação da 

qualidade do serviço de segurança, antes e 

depois da criação da Direção-Geral da 

Segurança e da Proteção, a ser apresentada 

à Comissão do Controlo Orçamental até 30 

de setembro de 2015, solicita uma solução 

para o atual problema entre um 

planeamento insuficiente de curto prazo e 

a conciliação entre vida privada e vida 

profissional; insiste em que seja efetuado 

um estudo comparativo dos sistemas de 

segurança das outras instituições; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Alteração  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 56-A. Info Point: manifesta apreensão 

face à decisão da administração do 

Parlamento de encerrar definitivamente o 

Info Point a partir de 31 de março de 

2015; frisa a sua desaprovação pelo facto 

de, mais uma vez, não ter sido informado 

sobre a decisão em tempo útil; salienta a 

importância do Info Point que facilita a 

disponibilização de documentação aos 

cidadãos da União, em todas as línguas 

oficiais, sobre o trabalho realizado no 

Parlamento, nomeadamente aos grupos 

de visitantes apoiados pelos deputados; 

insta a que a documentação e os serviços 

prestados pelo Info Point continuem a ser 

mantidos, de uma forma acessível e com a 

mesma visibilidade e acesso como até 

agora, e manifesta preocupação 

relativamente ao futuro do pessoal 

temporário do Info Point; insta o 

Secretário-Geral a manter o Parlamento 

informado sobre esta questão; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Alteração  36 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2014/2078(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Solicita o exame das atividades 

organizadas e financiadas pelo Comité de 

Pessoal, fornecendo pormenores sobre os 

tipos de atividade, as despesas incorridas e 

o respeito pela boa gestão financeira; 

Or. en 

 

 

 


