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25.4.2017 A8-0153/19 

Alteração  19 

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 111-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 111-A. Observa que, em 2015, o 

Parlamento subsidiou a Associação 

Parlamentar Europeia com um montante 

de 200 000 EUR e convida o Secretário-

Geral a apresentar sugestões para a 

revisão das suas políticas relativas a este 

subsídio, tendo em conta que a 

Associação Parlamentar Europeia 

também pode ser devidamente financiada 

por contribuições dos seus membros; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Alteração  20 

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 116 

 
Proposta de resolução Alteração 

116. Considera essencial para o mandato 

dos Deputados que as impressoras 

permaneçam nos seus gabinetes; salienta 

que cartuchos genéricos baratos podem 

eventualmente originar níveis perigosos de 

emissões de partículas e danos para a 

saúde; apela por isso a medidas por parte 

da DG ITEC e da Direção-Geral das 

Infraestruturas e da Logística (DG INLO) 

que promovam a adjudicação de 

impressoras amigas do ambiente e 

garantam a utilização exclusiva de 

cartuchos originais; 

116. Considera essencial para o mandato 

dos Deputados que as impressoras 

permaneçam nos seus gabinetes; salienta 

que cartuchos genéricos baratos podem 

eventualmente originar níveis perigosos de 

emissões de partículas e danos para a 

saúde; apela, por isso, a medidas por parte 

da DG ITEC e da Direção-Geral das 

Infraestruturas e da Logística (DG INLO) 

que promovam a adjudicação de 

impressoras amigas do ambiente e 

garantam a utilização exclusiva de 

cartuchos originais, abrindo aos 

Deputados e ao respetivo pessoal a opção 

de terem as impressoras colocadas 

estrategicamente perto dos seus gabinetes 

mas não no seu interior; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Alteração  21 

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 127 

 
Proposta de resolução Alteração 

127. Manifesta a sua satisfação com os 

progressos já alcançados no processo de 

modernização da DG INTE, 

nomeadamente no que diz respeito à 

disponibilidade reforçada dos intérpretes, 

ao moderado aumento do número de 

horas que os intérpretes passam a realizar 

trabalho de interpretação e à distribuição 

melhorada da carga de trabalho de 

intérprete; observa que foi clarificado o 

método de cálculo no que diz respeito às 

estatísticas, e que todos os períodos de 

férias anuais e de baixa por doença foram 

agora excluídos do cálculo do número 

médio de horas passadas pelos intérpretes 

em cabina; 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\1124141PT.docx  PE603.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

25.4.2017 A8-0153/22 

Alteração  22 

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 141-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 141-A. Solicita ao Secretário-Geral que 

coordene um relatório de progresso 

alargado a respeito dos necessários 

melhoramentos aos sistemas de controlo 

interno dos grupos políticos, já que – 

mesmo que seja primordialmente da 

responsabilidade dos próprios grupos 

políticos tomar as ações necessárias – o 

risco para a reputação causado por 

qualquer irregularidade a este respeito 

afeta o Parlamento como um todo; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Alteração  23 

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 147 

 
Proposta de resolução Alteração 

147. Entende que merece a pena 

examinar se o atual sistema de controlos 

internos e externos denota deficiências ao 

evitar irregularidades graves; regista as 

declarações do contabilista externo, EY, de 

que as suas auditorias se destinam a obter 

garantias suficientes de que as contas 

anuais estão livres de declarações 

materialmente erradas e que a entidade 

cumpriu com as normas e regulamentos 

aplicáveis, e que tais auditorias incluem a 

análise, em regime de teste, das provas em 

que se baseia o parecer; observa, no 

entanto, que os exames não incluem a 

investigação de eventuais declarações e 

documentos fraudulentos, e, por 

conseguinte, apenas fornecem uma visão 

algo limitada das atividades financeiras 

examinadas; 

147. Entende que é essencial, a este 

respeito, examinar quaisquer deficiências 

existentes no atual sistema de controlos 

internos e externos para evitar 

irregularidades graves; regista as 

declarações do contabilista externo, EY, de 

que as suas auditorias se destinam a obter 

garantias suficientes de que as contas 

anuais estão livres de declarações 

materialmente erradas e que a entidade 

cumpriu com as normas e regulamentos 

aplicáveis, e que tais auditorias incluem a 

análise, em regime de teste, das provas em 

que se baseia o parecer; observa, no 

entanto, que os exames não incluem a 

investigação de eventuais declarações e 

documentos fraudulentos, e, por 

conseguinte, apenas fornecem uma visão 

algo limitada das atividades financeiras 

examinadas; 

Or. en 

 


