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19.10.2016 A8-0287/1 

Alteração  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 – parágrafo 1 (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Observa que os projetos selecionados para 

o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE) não representam 

novos investimentos na economia real, 

mas antes o refinanciamento de projetos 

existentes que são de sustentabilidade 

duvidosa em termos económicos, sociais e 

ambientais; reitera a sua convicção de 

que o FEIE não é o instrumento 

adequado para garantir o crescimento e o 

desenvolvimento; considera, por 

conseguinte, que as dotações para o 

provisionamento do fundo de garantia do 

FEIE poderão ser mais bem utilizadas 

para dar resposta a outras necessidades e 

prioridades urgentes; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 – parágrafo 1 (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Salienta que, no que diz respeito ao 

programa RTE-T, as dotações não devem 

ser utilizadas para financiar projetos sem 

um verdadeiro valor acrescentado e 

contra a vontade das comunidades locais 

das zonas em causa; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Alteração  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 – parágrafo 1 (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Reitera que as dotações da PAC não 

devem ser utilizadas para subsidiar a 

reprodução ou a criação de touros para 

touradas de morte; insta a Comissão a 

apresentar sem demora as alterações 

legislativas necessárias para dar 

cumprimento a este pedido, já efetuado no 

quadro do orçamento geral da União 

Europeia para o exercício de 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Alteração  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 
Proposta de resolução Alteração 

77. Reitera o seu desacordo no tocante 

à abordagem da Comissão e do Conselho 

relativamente ao pessoal das agências, 

pelo que modifica um número importante 

de quadros de pessoal; realça novamente 

que cada agência deve reduzir em 5 % o 

número de postos de trabalho ao longo dos 

próximos cinco anos, tal como acordado 

no AII, embora sejam necessários novos 

lugares para executar as tarefas 

suplementares, resultantes de novos 

desenvolvimentos políticos e de nova 

legislação desde 2013, que têm de ser 

acompanhados de recursos adicionais e 

precisam de ser contabilizados à margem 

do objetivo de redução do pessoal previsto 

no AII; salienta, assim, novamente a sua 

oposição ao conceito de uma reserva de 

pessoal comum entre agências, 

reafirmando, não obstante, a sua abertura 

para libertar lugares através de ganhos de 

eficiência entre as agências, mediante o 

reforço da cooperação administrativa ou 

mesmo fusões, quando necessário, e 

mediante a concentração de certas funções 

na Comissão ou noutra agência; 

77. Acolhe com agrado o conceito de 

uma reserva de pessoal comum entre 
agências e incentiva à sua utilização 

sempre que possível; realça novamente que 

cada agência deve reduzir em 5 % o 

número de postos de trabalho ao longo dos 

próximos cinco anos; reafirma a sua 

abertura para reduzir lugares através de 

ganhos de eficiência entre as agências, 

mediante o reforço da cooperação 

administrativa ou mesmo da análise da 

possibilidade de fusões, quando necessário, 

e mediante a concentração de certas 

funções na Comissão ou noutra agência; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 88 – parágrafo 1 (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Lamenta a proposta de internalização do 

serviço de motoristas que corresponderá a 

mais despesas suplementares; considera 

que, a fim de reduzir as despesas, o 

serviço de transporte deverá, a prazo, ser 

apenas efetuado com origem e destino no 

aeroporto ou na estação ferroviária e nos 

locais de trabalho, devendo ser dada 

preferência à utilização de autocarros e 

monovolumes a horas previstas para o 

efeito; sublinha a grande vantagem em 

termos económicos, sociais e ambientais 

proporcionada pela nova ligação 

ferroviária entre o aeroporto de Bruxelas 

e a estação de Bruxelas-Luxemburgo; 

considera que todas as outras viagens 

devem ser organizadas pelos deputados a 

título privado; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 89 

 
Proposta de resolução Alteração 

89. Aprova as alterações do seu 

quadro de pessoal e as dotações 

orçamentais correspondentes para 

responder às necessidades dos grupos 

políticos; compensa integralmente estes 

reforços com a redução das dotações 

inscritas na reserva para imprevistos e na 

rubrica orçamental relativa ao arranjo 

das instalações; 

89. Lamenta o aumento das despesas 

relacionadas com a assistência 

parlamentar e os pedidos adicionais dos 

grupos políticos; entende que o apoio 

prestado aos deputados no exercício das 

suas atividades parlamentares já é 

adequado; solicita, além disso, uma 

redução das remunerações, dos subsídios 

e das despesas de viagem dos deputados; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 90 

 
Proposta de resolução Alteração 

90. Recorda a sua decisão política de 

excluir os grupos políticos do objetivo de 

redução do pessoal em 5 %, tal como 

sublinhado nas suas resoluções sobre os 

orçamentos de 201412, 201513 e 201614; 

90. Considera que o nível global do 

pessoal nos grupos políticos deve ser 

incluído no objetivo de redução do pessoal 

de 5 %; 

_________________  

14 Textos aprovados, P8_TA(2015)0376  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 92 – parágrafo 1 (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Deplora o aumento do financiamento 

público para os partidos políticos 

europeus (que passou de 10 339 866 EUR 

em 2008 para 31 905 000 EUR em 2017) e 

para as fundações políticas europeias 

(que passou de 4 268 630 EUR em 2008 

para 19 000 000 EUR em 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 94 

 
Proposta de resolução Alteração 

94. Mantém no seu quadro do pessoal 

para 2017 os 35 novos lugares solicitados 

no POR n.º 3/2016 para o reforço da 

segurança das instituições; isenta estes 

lugares do objetivo de redução de 5 % dos 

efetivos, uma vez que correspondem a 

novas atividades para o Parlamento; 

Suprimido 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 108 

 
Proposta de resolução Alteração 

108. Repõe os 12 lugares e as dotações 

correspondentes que a Comissão cortou 

no projeto de orçamento em conformidade 

com o supracitado acordo de cooperação, 

refletindo assim o número real de lugares 

transferidos do Comité Económico e 

Social Europeu para o Parlamento; 

108. Solicita uma revisão radical do 

papel do Comité Económico e Social 

Europeu e uma redução consequente das 

suas dotações; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Alteração  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 110 

 
Proposta de resolução Alteração 

110. Repõe os oito lugares e as dotações 

correspondentes que a Comissão cortou 

no projeto de orçamento em conformidade 

com o supracitado acordo de cooperação, 

refletindo assim o número real de lugares 

transferidos do Comité das Regiões para o 

Parlamento; 

110. Solicita uma revisão radical do 

papel do Comité das Regiões e uma 

redução consequente das suas dotações; 

Or. en 

 


