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24.4.2017 A8-0153/43 

Alteração  43 

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 34 

 
Proposta de resolução Alteração 

34. Toma nota da decisão do 

Presidente, de 21 de outubro de 2015, 

através da qual pediu a nomeação de 

pessoas para cargos de chefia no seio do 

Parlamento, sem observar os 

procedimentos e, em especial, sem convite 

à apresentação de candidaturas; observa 

que esta decisão «não correspondeu às 

regras» (resposta da Administração a 

propósito do segundo questionário da 

Comissão CONT; insiste em que a decisão 

do Presidente seja formalmente revogada; 

34. Congratula-se com o facto de que 

todas as decisões respeitantes ao pessoal 

do gabinete do antigo Presidente do 

Parlamento Europeu seguiram os 

conselhos da administração do 

Parlamento e de que as recomendações da 

administração foram seguidas pelo 

gabinete;   

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Alteração  44 

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 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Assinala que, em 15 de dezembro 

de 2015, o Presidente conferiu a si próprio 

autoridade para atribuir um subsídio 

especial não limitado aos membros do seu 

gabinete, para além do subsídio para o 

gabinete já em vigor, não obstante o facto 

de o Estatuto não prever esse subsídio 

especial; suscita de novo a questão da 

licitude dessa autoridade e da validade 

das licenças especiais; solicita que a 

revogação da decisão seja objeto de 

apreciação; 

35. Observa que o pessoal do gabinete 

do Presidente do Parlamento é geralmente 

colocado num grau mais elevado do que a 

sua carreira de base, em reconhecimento 

das suas responsabilidades e obrigações 

acrescidas, e tem direito a um subsídio 

para o gabinete, que é também pago aos 

membros do gabinete do Secretário-Geral 

e do Secretário-Geral Adjunto; recorda 

que, no gabinete do antigo Presidente do 

Parlamento Europeu, foram pagos 

subsídios mais elevados para o gabinete 

apenas a dois membros do pessoal que, 

«por força do Estatuto, não podiam ser 

destacados para um grau superior» 

(resposta da Administração a propósito do 

segundo questionário da Comissão do 

Controlo Orçamental), a fim de tratar 

com equidade todos os membros do 

gabinete;   

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Alteração  45 

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 35-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 35-A. Toma nota de que as decisões 

relativas ao pessoal que acabaram por ser 

tomadas em dezembro de 2015 pelo antigo 

Presidente do Parlamento foram 

examinadas pela administração antes de 

terem sido assinadas e declaradas 

conformes com o quadro regulamentar do 

Parlamento; solicita que o Secretário-

Geral confirme essa conformidade com as 

regras; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Alteração  46 

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 38 

 
Proposta de resolução Alteração 

38. Lamenta o facto de o Parlamento 

conceder quitação ao seu Presidente pela 

execução do orçamento do Parlamento 

para o exercício de 2014 e, no último 

minuto, ter suprimido pontos importantes 

que suscitavam questões adicionais, 

relativas às atividades políticas do 

Presidente e ao seu comportamento 

financeiro durante as eleições europeias 

de 2014; 

Suprimido 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Alteração  47 

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 38 

 
Proposta de resolução Alteração 

38. Lamenta o facto de o Parlamento 

conceder quitação ao seu Presidente pela 

execução do orçamento do Parlamento para 

o exercício de 2014 e, no último minuto, 

ter suprimido pontos importantes que 

suscitavam questões adicionais, relativas às 

atividades políticas do Presidente e ao seu 

comportamento financeiro durante as 

eleições europeias de 2014; 

38. Assinala que o Parlamento 

concedeu quitação ao seu Presidente pela 

execução do orçamento do Parlamento para 

o exercício de 2014 (por 480 votos a favor, 

149 contra e 16 abstenções) e que, no 

último minuto, suprimiu pontos 

importantes, que suscitavam questões 

adicionais relativas às atividades políticas 

do Presidente e ao seu comportamento 

financeiro durante as eleições europeias de 

2014, depois de ter recebido as respostas e 

explicações fornecidas tanto pelo 

Presidente como pelo Secretário-Geral; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Alteração  48 

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 101-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 101-B. Observa, no entanto, que é da 

responsabilidade do Serviço de 

Organização de Viagens (TOS) da 

Direção-Geral das Finanças negociar 

preços de viagem para os Deputados e o 

pessoal no âmbito do seu trabalho no 

Parlamento com as devidas empresas 

(companhias aéreas, comboios, charter, 

Thalys, etc.); toma nota de que a agência 

de viagens do Parlamento examina tanto 

os preços negociados pela TOS como os 

preços propostos pelas suas próprias 

empresas, propondo sempre as tarifas 

mais baixas; observa também que a 

agência de viagens propõe sempre quatro 

tarifas distintas (Business, Eco Flex, Eco 

e Low Cost, se disponível); toma nota de 

que o projeto de envolvimento do viajante 

originou melhorias na cooperação interna 

entre a TOS e a agência de viagens, a fim 

de garantir um serviço mais personalizado 

aos utilizadores, e solicita que tanto esta 

cooperação como a qualidade dos serviços 

oferecidos continuem a melhorar; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Alteração  49 

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 102 

 
Proposta de resolução Alteração 

102. Apela à Agência para que procure 

ativamente oferecer preços mais baixos, 

seja qual for a companhia aérea em causa; 

Solicita à Agência que introduza um 

processo de retorno de informação 

(inquéritos à satisfação dos utilizadores), a 

fim de identificar as áreas em que 

poderiam ser efetuados mais progressos; 

102. Apela à TOS para que procure 

ativamente oferecer preços mais baixos, 

seja qual for a companhia aérea em causa; 

solicita à TOS que, em cooperação com a 

Agência, introduza um processo de retorno 

de informação (inquéritos à satisfação dos 

utilizadores), a fim de identificar as áreas 

em que poderiam ser efetuados mais 

progressos; 

Or. en 

 


