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24.4.2017 A8-0153/13 

Alteração  13 

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 48 

 
Proposta de resolução Alteração 

48. Assinala que o sítio Internet do 

Parlamento disponibiliza uma panóplia de 

documentos relativos à decisão de 

reconhecimento dos partidos políticos 

europeus e das fundações políticas 

europeias, juntamente com pormenores que 

determinam o valor final de financiamento; 

apela ao Parlamento Europeu para que 

solicite à Comissão que apresente uma 

proposta de revisão do atual ato jurídico da 

União sobre o estatuto e o financiamento 

dos partidos políticos europeus e das 

fundações políticas europeias10, 

nomeadamente, exigências mais estritas 

para a criação de fundações políticas 

europeias, a fim de evitar abusos; 

48. Assinala que o sítio Internet do 

Parlamento disponibiliza uma panóplia de 

documentos relativos à decisão de 

reconhecimento dos partidos políticos 

europeus e das fundações políticas 

europeias, juntamente com pormenores que 

determinam o valor final de financiamento; 

apela ao Parlamento Europeu para que 

solicite à Comissão que apresente uma 

proposta de revisão do atual ato jurídico da 

União sobre o estatuto e o financiamento 

dos partidos políticos europeus e das 

fundações políticas europeias10, 

nomeadamente, exigências mais estritas 

para a criação de partidos e fundações 

políticas europeias, a fim de evitar abusos; 

_________________ _________________ 

10 Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2014, relativo ao estatuto e ao 

financiamento dos partidos políticos europeus e das 

fundações políticas europeias, JO L 317 de 

4.11.2014, p. 1. 

10 Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2014, relativo ao estatuto e ao 

financiamento dos partidos políticos europeus e das 

fundações políticas europeias, JO L 317 de 

4.11.2014, p. 1. 

Or. en 



 

AM\1124073PT.docx  PE603.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/14 

Alteração  14 

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 51 – parte introdutória 

 
Proposta de resolução Alteração 

51. Mostra-se apreensivo pelo facto de 

o atual código de conduta dos Deputados 

poder carecer de melhorias, a fim de evitar 

conflitos de interesses, com especial 

incidência sobre: 

51. Mostra-se apreensivo pelo facto de 

o atual código de conduta dos Deputados 

carecer de melhorias, a fim de evitar 

conflitos de interesses, e insta a Mesa a 

tomar as providências necessárias para o 

efeito, com especial incidência sobre: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Alteração  15 

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 63 

 
Proposta de resolução Alteração 

63. Toma nota de que o inquérito 

obteve uma percentagem de resposta baixa, 

com apenas 18 % dos membros 

constituintes do Parlamento, o que 

corresponde a 137 deputados de todos os 

grupos políticos e Estados-Membros, e 

que, entre estes deputados, mais de 90 % 

tinham conhecimento do Prémio LUX 

para o Cinema, 75% compreendiam o seu 

objetivo e mais de 80 % têm uma imagem 

positiva dele. 

63. Toma nota de que o inquérito 

obteve uma percentagem de resposta baixa, 

com apenas 18 % dos membros 

constituintes do Parlamento, o que 

corresponde a 137 deputados de todos os 

grupos políticos e Estados-Membros; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Alteração  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 
Proposta de resolução Alteração 

70. Congratula-se com a decisão da 

Comissão de contribuir com um montante 

anual de 800 000 EUR para as despesas de 

funcionamento da Casa da História 

Europeia; considera, no entanto, que a 

Comissão deve contribuir com uma 

percentagem muito mais elevada das 

despesas anuais de funcionamento 

estimadas; 

70. Congratula-se com a decisão da 

Comissão de contribuir com um montante 

anual de 800 000 EUR para as despesas de 

funcionamento da Casa da História 

Europeia; considera, no entanto, que a 

Comissão deve contribuir com uma 

percentagem muito mais elevada das 

despesas anuais de funcionamento 

estimadas; do mesmo modo, tendo em 

conta o aguardado número de visitantes, 

tanto do Parlamentarium como da Casa 

da História Europeia, e os benefícios 

económicos que isso é suscetível de 

proporcionar ao município de Bruxelas, 

solicita à Mesa que prepare um diálogo 

com as autoridades locais, a fim de 

estudar de que modo essas autoridades 

podem contribuir para o financiamento 

daquelas instalações;  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Alteração  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 
Proposta de resolução Alteração 

88. Manifesta-se preocupado com as 

alegadas práticas de Deputados que 

obrigam ilegalmente APA a deslocar-se 

em serviço, nomeadamente a Estrasburgo, 

sem ordem de deslocação em serviço, sem 

despesas de deslocação em serviço, ou 

simplesmente sem despesas de deslocação; 

é de opinião que esta prática deixa margem 

para abusos: sempre que os APA viajam 

sem uma ordem de deslocação em serviço, 

cabe-lhes não só pagar as despesas pelos 

seus próprios meios, mas também não 

estão cobertos pelo seguro do trabalho; 

apela à Mesa para que garanta que o 

Estatuto dos Funcionários seja aplicado 

corretamente e que os Deputados que 

infringem as regras sejam penalizados; 

88. Manifesta-se preocupado com as 

alegadas práticas de Deputados que 

obrigam APA a deslocarem-se em serviço, 

nomeadamente a Estrasburgo, sem ordem 

de deslocação em serviço, sem despesas de 

deslocação em serviço, ou simplesmente 

sem despesas de deslocação; é de opinião 

que esta prática deixa margem para abusos: 

sempre que os APA viajam sem uma 

ordem de deslocação em serviço, cabe-lhes 

não só pagar as despesas pelos seus 

próprios meios, mas também não estão 

cobertos pelo seguro do trabalho; apela à 

Mesa para que garanta que o Estatuto dos 

Funcionários seja aplicado corretamente e 

que os Deputados que infringem as regras 

sejam penalizados; 

Or. en 

  


