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24.4.2017 A8-0153/6 

Alteração  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Encoraja, por conseguinte, o 

Tribunal a ponderar emitir mais 

relatórios especiais sobre áreas 

específicas do funcionamento do 

Parlamento, nomeadamente as suas 

políticas de comunicação e a sua gestão 

das subvenções a partidos e fundações 

políticos europeus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Alteração  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que, com este pano de 

fundo, o trabalho realizado pelo 

Parlamento no quadro do procedimento de 

quitação proporciona a oportunidade de 

examinar em mais pormenor as contas da 

administração do Parlamento; 

6. Observa que, com este pano de 

fundo, o trabalho realizado pelo 

Parlamento no quadro do procedimento de 

quitação proporciona a oportunidade de 

examinar em mais pormenor as contas da 

administração do Parlamento; solicita um 

reforço das competências internas em 

matéria de contabilidade e auditoria, a 

que os relatores possam recorrer na 

preparação dos seus relatórios de 

quitação; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Alteração  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Congratula-se com a crescente 

atenção canalizada pelos meios de 

comunicação social e pelo público para o 

Parlamento e a sua administração; observa, 

porém, que alguns jornalistas têm 

dificuldade em obter as informações 

específicas que procuram; destaca que a 

transparência do Parlamento e da sua 

administração é essencial para a 

legitimidade da instituição e que, 

respeitando sempre as regras aplicáveis à 

proteção dos dados pessoais, deve ser 

melhorado o acesso à informação; 

39. Congratula-se com a crescente 

atenção canalizada pelos meios de 

comunicação social e pelo público para o 

Parlamento e a sua administração; observa, 

porém, que alguns jornalistas têm 

dificuldade em obter as informações 

específicas que procuram, tal como 

ressalta, por exemplo, no processo judicial 

apresentado em 13 de novembro de 2016 

por jornalistas de todos os países da 

União, na sequência da recusa do 

Parlamento em divulgar registos sobre os 

subsídios dos Deputados; destaca que a 

transparência do Parlamento e da sua 

administração é essencial para a 

legitimidade da instituição e que, 

respeitando sempre as regras aplicáveis à 

proteção dos dados pessoais, deve ser 

melhorado o acesso à informação; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Alteração  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 
Proposta de resolução Alteração 

40. Apela à Mesa para que publique no 

sítio Internet do Parlamento, em formato 

digital, os documentos pertinentes que lhe 

foram apresentados pelo Secretário-Geral, 

a menos que a natureza da informação 

neles contida o torne impossível, por 

exemplo, por motivos de proteção de dados 

pessoais; 

40. Apela à Mesa para que publique no 

sítio Internet do Parlamento, em formato 

digital, os documentos pertinentes assim 

que lhe forem apresentados pelo 

Secretário-Geral, a menos que a natureza 

da informação neles contida o torne 

impossível, por exemplo, por motivos de 

proteção de dados pessoais; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Alteração  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Reitera a posição do Parlamento 

Europeu relativa aos subsídios de despesas 

gerais (SDG), tal como consta dos n.°s 36 a 

39 da resolução de quitação do Parlamento 

para o exercício de 2014; assinala que já é 

possível para os deputados que o desejem, 

reclamar despesas com auditorias como 

despesas elegíveis relacionadas com o 

subsídio de despesas gerais; convida a 

Mesa a examinar se podem ser encontradas 

formas rentáveis para que os deputados 

tenham as suas despesas auditadas pela 

administração do Parlamento, em vez de 

terem de recorrer a auditores externos; 

44. Reitera a posição do Parlamento 

Europeu relativa aos subsídios de despesas 

gerais (SDG), tal como consta dos n.°s 39 a 

41 da resolução de quitação do Parlamento 

para o exercício de 2014; insta a Mesa a 

dar seguimento imediato às 

recomendações contidas nestes números; 

considera que deve ser obrigatório que os 

Deputados tornem públicas as suas 

despesas a título do subsídio para 

despesas gerais (SDG); solicita à Mesa a 

tomada de medidas imediatas para este 

efeito; assinala que já é possível para os 

deputados que o desejem, reclamar 

despesas com auditorias como despesas 

elegíveis relacionadas com o subsídio de 

despesas gerais; convida a Mesa a 

examinar se podem ser encontradas formas 

rentáveis para que os deputados tenham as 

suas despesas auditadas pela administração 

do Parlamento, em vez de terem de 

recorrer a auditores externos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Alteração  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Assinala o baixo nível de 

sensibilização entre os deputados para a 

possibilidade de devolução dos excedentes 

a título do subsídio de despesas gerais; 

solicita ao Secretário-Geral que publique 

esta possibilidade a título prioritário; exorta 

os deputados a devolverem os excedentes 

no termo do seu mandato; 

45. Assinala o baixo nível de 

sensibilização entre os deputados para a 

possibilidade de devolução dos excedentes 

a título do subsídio de despesas gerais; 

lembra aos Deputados que o SDG não 

constitui um salário pessoal adicional; 
solicita ao Secretário-Geral que publique 

esta possibilidade a título prioritário; exorta 

os deputados a devolverem os excedentes 

no termo do seu mandato; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Alteração  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 
Proposta de resolução Alteração 

46. Do mesmo modo, solicita ao 

Secretário-Geral que faculte aos deputados 

que desejem publicar nos seus respetivos 

sítios Internet informações sobre 

pagamentos que receberam de qualquer 

outro subsídio do Parlamento, com registos 

adequados de dados que possam ser 

facilmente reprocessados; 

46. Do mesmo modo, solicita ao 

Secretário-Geral que faculte aos deputados 

que desejem publicar informações sobre 

pagamentos que receberam de qualquer 

outro subsídio do Parlamento, com registos 

adequados de dados que possam ser 

facilmente reprocessados e incluídos, a 

nível agregado, no sítio Internet do 

Parlamento; 

Or. en 

 

 


