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28.4.2015 A8-0144/13 

Alteração  13 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Observa que a transferência do final 

do exercício do orçamento do ano passado 

ascendeu a 71,5 milhões de euros, o que 

corresponde a 4 % do orçamento total; 

entende que este é um sinal inequívoco de 

sobreorçamentação e, por conseguinte, 

considera que um aumento de cerca de 

2 % para o orçamento deste ano seria 

inteiramente suficiente para financiar as 

necessidades do Parlamento; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Alteração  14 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Considera, todavia, que, no atual 

contexto de crise, não é apropriado 

aumentar os subsídios de secretariado dos 

deputados; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Alteração  15 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Exige que os deputados justifiquem 

50 % das suas despesas cobertas pelo 

subsídio de despesas gerais mediante a 

apresentação de documentos 

comprovativos; considera que tal 

indicaria se o atual nível deste subsídio se 

justifica; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Alteração  16 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Manifesta a sua perplexidade com o 

aumento uma vez mais elevado das 

despesas informáticas que, na sua 

maioria, não estão relacionadas com a 

segurança; pergunta-se por que motivo é 

necessário um aumento de 3,9 milhões de 

euros para efeitos de tradução e de 3,6 

milhões de euros para recursos humanos; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Alteração  17 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. É de opinião que, devido a uma 
utilização crescente dos meios e 
equipamentos eletrónicos, há que prestar 
especial atenção à segurança informática, a 
fim de assegurar o mais elevado nível 
possível de segurança dos seus sistemas de 
informação e comunicação; entende que 
todas as medidas neste domínio devem ter 
por base uma avaliação clara das 
necessidades do Parlamento e ser decididas 
no contexto do processo orçamental; 

23. É de opinião que, devido a uma 
utilização crescente dos meios e 
equipamentos eletrónicos, há que prestar 
especial atenção à segurança informática, a 
fim de assegurar o mais elevado nível 
possível de segurança dos seus sistemas de 
informação e comunicação; entende que 
todas as medidas neste domínio devem ter 
por base uma avaliação clara das 
necessidades do Parlamento e ser decididas 
no contexto do processo orçamental; 
considera que a melhor forma de garantir 

a cibersegurança é aumentar a utilização 

de software de fonte aberta e a cifragem; 
 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Alteração  18 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Considera que é preferível recorrer 

a um empréstimo a fim de financiar os 

custos restantes associados ao edifício 

KAD, a fim de evitar um aumento 

excessivo do orçamento do Parlamento; 

considera que os excedentes no final do 

ano podem reembolsar este empréstimo de 

forma mais rápida; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Alteração  19 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Está aberto à construção de réplicas 

do Parlamentarium, que alcançou um 

enorme êxito, nas grandes cidades 

europeias; considera, no entanto, que tal 

deverá ser realizado em primeiro lugar 

nos Estados-Membros em que o 

euroceticismo é um problema real; 

entende, por conseguinte, que Berlim não 

deve ser o primeiro local para a 

construção dessa réplica; 

Or. en 



 

AM\1059519PT.doc  PE555.200v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
28.4.2015 A8-0144/20 

Alteração  20 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 30-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-B. Solicita que sejam empreendidos 

esforços para facilitar a deslocação ao 

Centro de Visitantes de cidadãos 

socialmente desfavorecidos e de cidadãos 

que participam em projetos do fundo 

social; convida o Secretário-Geral a 

apresentar uma proposta no sentido de as 

despesas de viagem serem reembolsadas, 

em cooperação e coordenação com as 

companhias de caminhos de ferro, dentro 

de certos limites e distâncias; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Alteração  21 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

N.º 30-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-C. Solicita uma avaliação dos custos 

relacionados com os grupos de visitantes 

oficiais dos deputados; considera que os 

recursos atribuídos já não são suficientes, 

dado que há muitos anos que os 

montantes não são modificados, enquanto 

que os preços dos serviços de alojamento e 

dos bilhetes de viagem, por exemplo, têm 

aumentado de forma constante; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Alteração  22 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 
 
Relatório A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

Proposta de resolução 

Subtítulo – n.ºs 30-D e 30-E (novos) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Pegada ambiental do Parlamento 

 30-D. Reitera a responsabilidade que o 

Parlamento tem de agir de forma 

sustentável; congratula-se com os 

esforços envidados para alcançar um 

ambiente sem papel e com o importante 

trabalho em curso realizado com base na 

abordagem EMAS; entende que o 

processo EMAS requer um apoio 

orçamental permanente; 

 30-E. Solicita uma avaliação dos 

resultados da abordagem voluntária no 

que se refere à utilização da classe 

executiva em voos de curta distância; 

Or. en 

 
 


