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24.4.2017 A8-0153/24 

Alteração  24 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 41-A. Recorda a obrigação dos 

deputados de comunicar imediatamente à 

administração quaisquer alterações nas 

suas declarações de interesses; lamenta 

que os CV e as declarações de interesses 

dos deputados sejam colocados no sítio 

Web do Parlamento muito tardiamente; 

considera que as declarações de interesses 

dos deputados devem ser publicadas em 

formato digital; é de opinião que o comité 

consultivo ad hoc em matéria de ética 

deve realizar o seu trabalho de forma 

mais transparente; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Alteração  25 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 51 – travessão 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

- atividades dos grupos de pressão 

dirigidas às instituições europeias por 

antigos Deputados durante o período em 

que têm direito a receber um subsídio de 

transição; 

- um período de incompatibilidade 

aplicável aos antigos Deputados, durante 

o período em que têm direito a receber um 

subsídio de transição, que se envolvam em 
atividades de grupos de pressão dirigidas 

às instituições europeias; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Alteração  26 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 
Proposta de resolução Alteração 

73. Congratula-se com o facto de o 

equilíbrio entre os géneros no que diz 

respeito aos diretores-gerais melhorou de 

18,2%/81,8% em 2014 para 33,3 %/66,7% 

em 2015, mas assinala que o equilíbrio 

entre os géneros no que diz respeito aos 

diretores baixou de 34 %/66% em 2014 

para 31,1 %/68,9% em 2015. Observa que 

o equilíbrio entre os géneros no que diz 

respeito aos chefes de unidade continuou a 

subir de 30 %/70% no final de 2014 para 

31,2 %/68,8% no final de 2015. Salienta 

que, por conseguinte, persistem ainda 

desigualdades nos lugares de gestão e que 

um programa de igualdade de 

oportunidades para estes lugares continua a 

revestir-se da maior importância; 

73. Congratula-se com o facto de o 

equilíbrio entre os géneros no que diz 

respeito aos diretores-gerais melhorou de 

18,2%/81,8% em 2014 para 33,3 %/66,7% 

em 2015, mas assinala que o equilíbrio 

entre os géneros no que diz respeito aos 

diretores baixou de 34 %/66% em 2014 

para 31,1 %/68,9% em 2015. Lembra que, 

embora a absoluta maioria do pessoal do 

Parlamento seja composta por mulheres, 

apenas uma franja limitada delas ocupa 

cargos de chefia; Observa que o equilíbrio 

entre os géneros no que diz respeito aos 

chefes de unidade continuou a subir de 30 

%/70% no final de 2014 para 31,2 

%/68,8% no final de 2015. Salienta que, 

por conseguinte, persistem ainda 

desigualdades nos lugares de gestão e que 

um programa de igualdade de 

oportunidades para estes lugares continua a 

revestir-se da maior importância; tem a 

firme convicção de que o Parlamento deve 

dispor pelo menos de 40% de mulheres 

nos cargos de chefia até 2019; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Alteração  27 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 137 

 
Proposta de resolução Alteração 

137. Apela à Mesa para que defina sem 

demora um esquema de incentivos para 

promover a utilização de formas de 

transporte eficientes no trajeto entre a casa 

e o trabalho; 

137. Apela à Mesa para que defina sem 

demora um esquema de incentivos para 

promover a utilização de formas de 

transporte mais sustentáveis e eficientes no 

trajeto entre a casa e o trabalho, inclusive 

para garantir a conformidade com a lei 

COBRACE da região de Bruxelas sobre 

os espaços de estacionamento colocados à 

disposição dos empregados; lembra, a 

respeito do serviço de motoristas do 

Parlamento, que existe agora uma ligação 

ferroviária direta entre o Parlamento 

Europeu em Bruxelas e o aeroporto, e 

sublinha que qualquer nova decisão em 

matéria de adjudicação da frota 

automóvel do Parlamento deve ter em 

conta uma redução da procura por esta 

razão bem como o sistema de pontos 

Ecostore na escolha de novos automóveis;  

Or. en 



 

AM\1124062PT.docx  PE603.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/28 

Alteração  28 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 144 

 
Proposta de resolução Alteração 

144. Observa com preocupação que, nos 

casos da Aliança para a Democracia Direta 

na Europa, do Movimento para a Europa 

das Liberdades e da Democracia, da 

Iniciativa para a Democracia Direta na 

Europa e da Fundação para a Europa das 

Liberdades e da Democracia, foram 

detetadas irregularidades graves, 

relacionadas com financiamento direto ou 

indireto proibido de partidos nacionais e 

com donativos; 

144. Observa com preocupação que, nos 

casos da Aliança para a Democracia Direta 

na Europa, do Movimento para a Europa 

das Liberdades e da Democracia, da 

Iniciativa para a Democracia Direta na 

Europa e da Fundação para a Europa das 

Liberdades e da Democracia, foram 

detetadas irregularidades graves, 

relacionadas com financiamento direto ou 

indireto proibido de partidos nacionais e 

com donativos; mostra-se firmemente 

convicto de que devem ser tomadas sem 

demora medidas corretivas uma vez as 

irregularidades apuradas e confirmadas; 

Or. en 



 

AM\1124062PT.docx  PE603.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/29 

Alteração  29 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 145 

 
Proposta de resolução Alteração 

145. Exprime a sua preocupação com o 

risco para a reputação do Parlamento que 

essas irregularidades representam e está 

convencido da necessidade de uma ação 

rápida e eficaz para prevenir e resolver 

irregularidades dessa natureza no futuro; 

145. Exprime a sua preocupação com o 

risco para a reputação do Parlamento que 

essas irregularidades representam e está 

convencido da necessidade de uma ação 

rápida e eficaz para prevenir e resolver 

irregularidades dessa natureza no futuro; 

considera porém que estas irregularidades 

se restringem a um número limitado de 

partidos políticos e fundações; entende 

que estas irregularidades não devem pôr 

em causa a gestão financeira dos demais 

partidos políticos e fundações; 

Or. en 

 


