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24.4.2017 A8-0153/38 

Alteração  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Solicita ao Auditor Interno que, 

aquando da apresentação do relatório 

anual, se centre mais de perto nos aspetos 

onde foram detetadas deficiências e/ou 

irregularidades, e que introduza 

procedimentos de avaliação do 

desempenho e dos resultados; solicita 

também ao Auditor Interno um relatório 

sobre o acompanhamento, evoluções e 

soluções respeitantes aos problemas 

identificados no âmbito do seu mandato; 

21. Solicita ao Auditor Interno que, 

aquando da apresentação do relatório 

anual, se centre mais de perto nos aspetos 

onde foram detetadas deficiências e/ou 

irregularidades; solicita também ao Auditor 

Interno que apresente relatórios sobre o 

acompanhamento, evoluções e soluções 

respeitantes aos problemas identificados no 

âmbito do seu mandato e os disponibilize à 

Comissão do Controlo Orçamental; 

solicita ao Secretário-Geral que introduza 

procedimentos de avaliação do 

desempenho e dos resultados; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Alteração  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 92-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 92-A. Solicita ao Parlamento que, no 

interesse da igualdade de oportunidades e 

no respeito dos direitos em matéria de 

emprego, adote orientações quanto à 

atribuição de um grau aos assistentes 

parlamentares acreditados e que defina 

claramente as funções e 

responsabilidades correspondentes, bem 

como as tarefas para cada grupo de 

funções;    

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Alteração  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Recorda a resposta da 

Administração à questão n.º 75 do 

questionário sobre a quitação do 

Parlamento para 2013, em que 

concretamente decidiu suspender a 

«prática de missões de longo prazo..., ... 

originando poupanças significativas», 

mas considera uma importante 

contradição o facto de 13 membros do 

pessoal se encontrarem atualmente em 

missões de longo prazo; considera que 

uma missão de longo prazo de um 

membro do pessoal, envolvendo um 

subsídio de expatriação e subsídio para 

despesas diárias, a um sítio onde essa 

pessoa foi já residiu e trabalhou constitui 

uma utilização repreensível do dinheiro 

dos contribuintes e é contrária ao 

Estatuto; insiste na clarificação das 

circunstâncias subjacentes a cada missão 

de longo prazo, e, em especial, sobre a 

divulgação das razões e dos custos dessa 

missão de longo prazo; 

Suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Alteração  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Recorda a resposta da 

Administração à questão n.º 75 do 

questionário sobre a quitação do 

Parlamento para 2013, em que 

concretamente decidiu suspender a «prática 

de missões de longo prazo..., ... originando 

poupanças significativas», mas considera 

uma importante contradição o facto de 13 

membros do pessoal se encontrarem 

atualmente em missões de longo prazo; 

considera que uma missão de longo prazo 

de um membro do pessoal, envolvendo um 

subsídio de expatriação e subsídio para 

despesas diárias, a um sítio onde essa 

pessoa foi já residiu e trabalhou constitui 

uma utilização repreensível do dinheiro 

dos contribuintes e é contrária ao 

Estatuto; insiste na clarificação das 

circunstâncias subjacentes a cada missão 

de longo prazo, e, em especial, sobre a 

divulgação das razões e dos custos dessa 

missão de longo prazo; 

32. Recorda a resposta da 

Administração à questão n.º 75 do 

questionário sobre a quitação do 

Parlamento para 2013, em que 

concretamente decidiu suspender a «prática 

de missões de longo prazo..., ... originando 

poupanças significativas», mas assinala 

que 13 membros do pessoal se encontram 

atualmente em missões de longo prazo 

(sobretudo para fins de estudos/bolsas 

universitárias e de assistência técnica para 

a preparação das presidências da União e 

nos gabinetes de informação); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Alteração  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 
Proposta de resolução Alteração 

33. Lembra que todos os funcionários 

e outros agentes da União, mesmo aqueles 

que trabalham no âmbito de Gabinetes, 

devem exercer as suas funções tendo 

unicamente em vista os interesses da 

União, de acordo com as regras 

estabelecidas no Estatuto dos 

Funcionários; chama a atenção para o 

facto de que os funcionários da União são 

pagos com o dinheiro dos contribuintes, 

recursos estes que não se destinam a 

financiar a imprensa ou outros agentes 

empenhados em promover quaisquer 

desígnios políticos nacionais de um 

Presidente; insta a Mesa a estabelecer 

disposições claras nos regulamentos do 

Parlamento; 

33. Assinala que a Direção-Geral da 

Comunicação recrutou um membro do 

pessoal, cujo local de emprego é 

Bruxelas; recorda que o objetivo da 

missão de longo prazo consistia em ir ao 

encontro do crescente interesse da 

imprensa alemã pelo trabalho do 

Parlamento Europeu (resposta da 

Administração a propósito do segundo 

questionário da Comissão do Controlo 

Orçamental); neste sentido, enaltece o 

facto de o agente em causa estar a servir 

plenamente os interesses da instituição;  

Or. en 

 


