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24.4.2017 A8-0153/34 

Alteração  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 
Proposta de resolução Alteração 

86. Lamenta o facto de a Mesa não ter 

respondido aos pedidos feitos pelo 

Parlamento nas suas resoluções de quitação 

de 2013 e 2014 a fim de aplicar aos APA 

as mesmas ajudas de custo diárias como as 

auferidas pelos outros membros do pessoal; 

entretanto, sublinha que os atuais limites 

máximos de reembolso para missão, no 

caso dos APA, não foram adaptados desde 

2009, e que a discrepância entre os APA e 

o restante pessoal continuou a aumentar 

até, pelo menos, 40 %, na sequência da 

introdução de novos limites máximos 

aprovados pelo Conselho em 9 de setembro 

de 2016, que foram aplicados a partir de 10 

de setembro de 2016, até à data, apenas aos 

funcionários; apela por isso ao 

Secretário-Geral para que tome as medidas 

necessárias para remediar esta 

desigualdade; 

86. Lamenta o facto de a Mesa não ter 

respondido aos pedidos feitos pelo 

Parlamento nas suas resoluções de quitação 

de 2013 e 2014 a fim de aplicar aos APA 

as mesmas ajudas de custo diárias como as 

auferidas pelos outros membros do pessoal; 

apela ao Secretário-Geral para que, antes 

de serem aplicadas quaisquer alterações, 

forneça uma estimativa dos custos 

adicionais resultantes deste ajustamento; 
entretanto, sublinha que os atuais limites 

máximos de reembolso para missão, no 

caso dos APA, não foram adaptados desde 

2009, e que a discrepância entre os APA e 

o restante pessoal continuou a aumentar 

até, pelo menos, 40 %, na sequência da 

introdução de novos limites máximos 

aprovados pelo Conselho em 9 de setembro 

de 2016, que foram aplicados a partir de 10 

de setembro de 2016, até à data, apenas aos 

funcionários; apela por isso ao 

Secretário-Geral para que tome as medidas 

necessárias para remediar esta 

desigualdade; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Alteração  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 126 

 
Proposta de resolução Alteração 

126. Preocupa-se com o problemático 

diálogo social entre a DG INTE e os 

representantes dos intérpretes, que teve 

início em janeiro de 2014, sem que, até à 

data, tenha sido atingido qualquer acordo; 

apela ao Secretário-Geral para que inicie 

uma mediação entre as partes envolvidas, a 

fim de melhorar a compreensão mútua das 

posições e encontrar soluções satisfatórias 

para todos; 

126. Reconhece o diálogo social entre a 

DG INTE e os representantes dos 

intérpretes, que teve início em janeiro de 

2014 e que, até à data, não proporcionou 

qualquer acordo; apela ao Secretário-Geral 

para que inicie uma mediação entre as 

partes envolvidas, a fim de melhorar a 

compreensão mútua das posições e 

encontrar soluções que estejam em 

sintonia com os interesses do Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Alteração  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 129 

 
Proposta de resolução Alteração 

129. Congratula-se com os contínuos 

esforços para desenvolver a segurança 

dentro e em redor das instalações do 

Parlamento; reconhece que a segurança no 

Parlamento deve procurar alcançar um 

equilíbrio delicado entre, por um lado, 

lograr a segurança através da adoção de 

uma série de medidas, e, por outro, 

introduzir deliberadamente um regime 

excessivamente securitário que abrande a 

atividade do Parlamento; no entanto, 

insiste em que a segurança imobiliária 

deve continuar a ser reforçada, e apela ao 

Secretário-Geral para que garanta que o 

pessoal tem a devida formação e está apto 

a desempenhar as suas funções de forma 

profissional, inclusive em situações de 

emergência; 

129. Congratula-se com os contínuos 

esforços para desenvolver a segurança 

dentro e em redor das instalações do 

Parlamento; reconhece que a segurança no 

Parlamento deve procurar alcançar um 

equilíbrio delicado entre, por um lado, a 

tomada em consideração de uma série de 

medidas de proteção, e, por outro, a 

introdução deliberada de um regime 

excessivamente securitário, que abrande a 

atividade do Parlamento; no entanto, 

insiste em que deve continuar a ser 

reforçada a segurança do Parlamento, e 

apela ao Secretário-Geral para que garanta 

que o pessoal tem a devida formação e está 

apto a desempenhar as suas funções de 

forma profissional, inclusive em situações 

de emergência; 

Or. en 



 

AM\1124078PT.docx  PE603.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/37 

Alteração  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 131 

 
Proposta de resolução Alteração 

131. Insta a DG ITEC e a DG SAFE a 

reforçarem as medidas de luta contra a 

pirataria, à luz do aumento da ameaça de 

ciberataques nos últimos meses; 

131. Insta a DG ITEC e a DG SAFE a 

reforçarem as capacidades de ciberdefesa, 

à luz do aumento da ameaça de 

ciberataques nos últimos meses; 

Or. en 

 


