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11.4.2018 A8-0097/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comité Económico e Social Europeu 

2017/2141(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que as dotações finais para 

despesas de deslocação e ajudas de custo 

dos membros ascenderam a 19 561 194 

EUR; congratula-se com a repartição 

pormenorizada das despesas dos membros 

relativamente à rubrica 1004, apresentada 

pelo Comité à Comissão do Controlo 

Orçamental, e convida o Comité a incluir 

esta repartição para o exercício de 2017 no 

seu próximo relatório anual de atividades 

ou no relatório sobre a gestão orçamental e 

financeira; solicita ao Comité que forneça à 

autoridade de quitação uma avaliação 

custo-benefício das missões dentro da 

União e aos países visitados, bem como a 

lista dos países visitados em 2016;  

incentiva a adoção de medidas adequadas 

no sentido de fazer poupanças e de reduzir 

a poluição ambiental; insta os membros do 

Comité a avaliarem o potencial de outros 

meios que possam contribuir para a 

realização de economias, nomeadamente 

em matéria de despesas de viagem;  

8. Manifesta preocupação com o 

elevado montante das despesas 

relacionadas com as despesas de 

deslocação e as ajudas de custo dos 

membros do Comité; observa que as 

dotações finais para despesas de 

deslocação e ajudas de custo dos membros 

ascenderam a 19 561 194 EUR; regista a 

repartição pormenorizada das despesas dos 

membros relativamente à rubrica 1004, 

apresentada pelo Comité à Comissão do 

Controlo Orçamental, e convida o Comité a 

incluir esta repartição para o exercício de 

2017 no seu próximo relatório anual de 

atividades ou no relatório sobre a gestão 

orçamental e financeira; solicita ao Comité 

que forneça à autoridade de quitação uma 

avaliação custo-benefício das missões 

dentro da União e aos países visitados, bem 

como a lista dos países visitados em 2016; 

incentiva a adoção de medidas adequadas, 

tais como uma maior utilização dos 

dispositivos de videoconferência e de 

telepresença, no sentido de fazer 

poupanças e de reduzir a poluição 

ambiental; insta os membros do Comité a 

avaliarem o potencial de outros meios que 

possam contribuir para a realização de 

economias, nomeadamente em matéria de 

despesas de viagem; 
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Alteração  2 

Marco Valli, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comité Económico e Social Europeu 

2017/2141(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Lamenta a decisão do Reino Unido 

de abandonar a União Europeia; observa 

que, de momento, não é possível fazer 

previsões quanto às consequências 

financeiras, administrativas e humanas, 

entre outras, relacionadas com este 

processo e convida o Comité e o Tribunal a 

realizarem avaliações de impacto e a 

informarem o Parlamento dos respetivos 

resultados até ao final de 2018. 

28. Regista a decisão do Reino Unido 

de sair da União Europeia; observa que, de 

momento, não é possível fazer previsões 

quanto às consequências financeiras, 

administrativas e humanas, entre outras, 

relacionadas com este processo e convida o 

Comité e o Tribunal a realizarem 

avaliações de impacto e a informarem o 

Parlamento dos respetivos resultados até ao 

final de 2018. 

Or. en 

 


