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20.10.2016 A8-0287/19 

Alteração  19 

Gérard Deprez, Nils Torvalds 

 

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 

 
Proposta de resolução Alteração 

88. Mantém inalterado o nível global 

do seu orçamento para 2017 em 

1 900 873 000 EUR, tal como adotado no 

plenário em 14 de abril de 2016; nele inclui 

as adaptações técnicas neutras do ponto de 

vista orçamental a fim de refletir no 

orçamento as suas recentes decisões e 

liberta a reserva da rubrica orçamental 

relativa ao transporte de deputados, de 

outras pessoas e de mercadorias; 

88. Mantém inalterado o nível global 

do seu orçamento para 2017 em 

1 900 873 000 EUR, tal como adotado no 

plenário em 14 de abril de 2016; nele inclui 

as adaptações técnicas neutras do ponto de 

vista orçamental a fim de refletir no 

orçamento as suas recentes decisões; 

manifesta a sua oposição a uma despesa 

suplementar de 3,7 milhões de EUR para 

a internalização do serviço de motoristas, 

que é contrária à vontade expressa pelo 

Parlamento no n.º 47 da sua resolução de 

14 de abril de 2016 sobre a previsão de 

receitas e despesas para o exercício de 

2017; 

Or. en 
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20.10.2016 A8-0287/20 

Alteração  20 

Gérard DeprezNils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

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; 

Suprimido 

Or. en 

 


