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28.4.2015 A8-0144/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. É de opinião que o Parlamento deve ser 
exemplar, intensificando os esforços no 
que respeita à dimensão do seu orçamento 
e ao nível de aumento das despesas em 
relação a 2015; salienta que o processo 
orçamental 2016 deve assentar em bases 
realistas e ser conforme com os princípios 
da disciplina orçamental e da boa gestão 
financeira; 

6. É de opinião que o Parlamento deve ser 
exemplar, intensificando os esforços no 
que respeita à dimensão do seu orçamento 
e não aumentando o nível das suas 
despesas em relação a 2015; salienta que o 
processo orçamental 2016 deve assentar 
em bases realistas e ser conforme com os 
princípios da disciplina orçamental e da 
boa gestão financeira; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que, para permitir que os 
deputados do Parlamento desempenhem o 
seu mandato e para fortalecer a 
capacidades do Parlamento para exercer as 
suas competências, deve ser assegurado um 
nível suficiente de recursos; sublinha que 
as despesas estatutárias e obrigatórias que é 
necessário fazer em 2016 devem dispor de 
provisão; 

8. Salienta que, para permitir que os 
deputados do Parlamento desempenhem o 
seu mandato e para fortalecer a capacidade 
do Parlamento para exercer as suas 
competências, deve ser assegurado um 
nível suficiente de recursos, mas não 
considera apropriado o aumento do 

subsídio de assistência parlamentar; 
sublinha que as despesas estatutárias e 
obrigatórias que é necessário fazer em 
2016 devem dispor de provisão; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Deplora o enorme aumento do 

financiamento a favor das fundações e 

dos partidos políticos europeus; considera 

que esta rubrica orçamental não constitui 

uma prioridade, mas apenas uma forma 

de desperdiçar o dinheiro dos 

contribuintes; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Entende que o aumento total da 
despesa do orçamento do Parlamento para 
2016, em comparação com 2015, deve ser 
determinado pelos dois fatores seguintes: 

10. Entende que não é necessário 
aumentar a despesa do orçamento do 
Parlamento para 2016 relativamente a 
2015; 
 

i) a taxa de aumento nas despesas 

correntes, que não deve ser superior 

1,6 %; 

 

ii) o nível de despesas excecionais 

necessárias em 2016 para reforçar a 

segurança dos edifícios do Parlamento 

Europeu e a cibersegurança em Bruxelas, 

num montante máximo de 15 milhões de 

euros; 

 

salienta que, para este efeito, é necessário 

efetuar poupanças noutros domínios; 
 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Estabelece em 1 823 648 600 euros o 
nível das suas despesas correntes/de 
funcionamento relativas ao ano de 2016, o 
que corresponde a um aumento de 1,6 % 

em relação ao orçamento de 2015, e 
acresce ao seu projeto de previsão de 

receitas e despesas a despesa 
extraordinária excecional de 15 milhões de 
euros necessária em 2016 para reforçar a 
segurança dos seus edifícios em Bruxelas, 
bem como a cibersegurança do Parlamento; 

12. Estabelece em 1 794 929 112 euros o 
nível das suas despesas relativas ao ano de 
2016, o que corresponde ao orçamento de 
2015, e considera que a despesa 
extraordinária excecional de 15 milhões de 
euros necessária em 2016 para reforçar a 
segurança dos seus edifícios em Bruxelas, 
bem como a cibersegurança do Parlamento, 
deve provir de economias noutras 

rubricas orçamentais; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Alteração  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Considera que o Parlamento deve 
dispor de um espaço de trabalho moderno e 
altamente eficiente para os deputados e o 
pessoal; 

20. Considera que o Parlamento deve 
dispor de um espaço de trabalho moderno e 
altamente eficiente para os deputados e o 
pessoal; solicita, contudo, que não seja 
tomada qualquer decisão desnecessária e 

dispendiosa antes da realização de uma 

análise custo-eficácia aprofundada; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Solicita ao Secretário-Geral que 
informe a Comissão dos Orçamentos sobre 
a avaliação da campanha para as eleições 
parlamentares de 2014, bem como da 
eficácia das medidas de comunicação do 
Parlamento em relação ao grande público; 

28. Solicita ao Secretário-Geral que 
informe a Comissão dos Orçamentos sobre 
a avaliação da campanha para as eleições 
parlamentares de 2014, bem como da 
eficácia das medidas de comunicação do 
Parlamento em relação ao grande público; 
recorda a sua preocupação com a 

utilização de fundos públicos para este 

tipo de campanhas de propaganda; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Convida a Mesa a proceder a uma 
avaliação independente do Primeiro 
Encontro Europeu da Juventude antes de 
organizar um segundo encontro; 

30. Convida a Mesa a proceder a uma 
avaliação independente do oneroso 
Primeiro Encontro Europeu da Juventude 
antes de organizar um segundo encontro; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Regista que a abertura da Casa da 
História Europeia está prevista para 2016; 
solicita ao Secretário-Geral que apresente 

à Comissão dos Orçamentos em tempo 

útil, antes da leitura do Parlamento no 

outono de 2015, uma programação 

orçamental atualizada para os próximos 

cinco anos das despesas operacionais e de 

funcionamento previstas para a Casa da 

História Europeia, a partir da abertura, 

incluindo a participação da Comissão; 

recorda que em 2014 foi criada na secção 

III do orçamento da União uma nova 

rubrica 16 03 04 «Casa da História 

Europeia» para a contribuição da 

Comissão para os custos de 

funcionamento da Casa da História 

Europeia; 

31. Considera a Casa da História Europeia 
desnecessária, atendendo a que o 

Parlamentarium já inclui uma secção 

especificamente dedicada à história da 

integração europeia; solicita, por isso, ao 

Secretário-Geral que tenha em 

consideração soluções alternativas ao 

edifício Eastman e que abandone o 

projeto da Casa da História Europeia; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2016 - Secção I - Parlamento 
2015/2012(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Congratula-se com a proposta de 
reforçar os secretariados das comissões 
parlamentares, a fim de que os deputados 
possam receber o apoio necessário nas suas 
funções de controlo, em especial nas 
comissões parlamentares com o maior 
número, atual ou futuro, de atos de 
execução e atos delegados; 

35. Congratula-se com a proposta de 
reforçar os secretariados das comissões 
parlamentares, a fim de que os deputados 
possam receber o apoio necessário nas suas 
funções de controlo, em especial nas 
comissões parlamentares com o maior 
número, atual ou futuro, de atos de 
execução e atos delegados; sublinha que, 
em qualquer caso, um eventual reforço só 

deve ser efetuado por meio de reafetação; 

Or. en 

 
 


