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22.4.2015 A8-0082/37 

Alteração  37 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-B. Manifesta apreensão relativamente 

aos limites e às insuficiências do diálogo 

social que envolve uma aplicação 

burocrática do artigo 90.º relativo às 

reclamações, que conduz a recursos 

perante o Tribunal com os consequentes 

custos da defesa, pagamento de 

advogados externos e a obrigação de 

pagar as custas, em caso de sentença 

desfavorável; solicita que, antes do final 

de 2015, seja disponibilizado um quadro 

completo da aplicação do artigo 90.º, dos 

recursos, dos respetivos custos e os custos 

da execução das sentenças; 

Or. es 
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22.4.2015 A8-0082/38 

Alteração  38 

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 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Manifesta preocupação pela 

aplicação precipitada do conceito do novo 

ambiente de trabalho («New World of 

Work»), sobre o qual não foi 

disponibilizada a informação solicitada 

no questionário incluído no n.º 27 da 

presente resolução, não foi realizada a 

devida consulta com os representantes do 

pessoal e os funcionários afetados, nem 

foi prestada uma informação adequada 

sobre os custos incorridos e futuros; 

considera, além disso, que o conceito de 

espaços partilhados («shared spaces») tem 

uma eficácia duvidosa e está a ser já 

objeto de críticas devido à sua influência 

negativa no rendimento e na qualidade do 

trabalho; manifesta alarme face à 

natureza das práticas de observação da 

atividade do pessoal do Parlamento, 

realizadas por uma empresa externa tanto 

nos espaços comuns como nos gabinetes 

individuais, sem o consentimento expresso 

dos afetados, e que, de qualquer forma, 

deveriam ser objeto de uma avaliação 

rigorosa por parte da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados; 

Or. es 

 

 


