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Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Regista que as dotações finais do 

Parlamento para 2016 totalizaram 1 838 

613 983 EUR, o que representa 19,39 % 

constantes da categoria V do Quadro 

Financeiro Plurianual8 (QFP), reservados 

para as despesas administrativas de 2016 

das instituições da União como um todo, 

correspondendo a um aumento de 2,4 % 

em relação ao orçamento de 2015 (1 794 

929 112 EUR); 

5. Regista que as dotações finais do 

Parlamento para 2016 totalizaram 1 838 

613 983 EUR, o que representa 19,39 % 

constantes da categoria V do Quadro 

Financeiro Plurianual8 (QFP), reservados 

para as despesas administrativas de 2016 

das instituições da União como um todo, 

correspondendo a um aumento de 2,4 % 

em relação ao orçamento de 2015 (1 794 

929 112 EUR); lamenta que o orçamento 

do Parlamento para 2016 não tenha 

previsto um nível de dotações inferior ao 

da execução orçamental de anos 

anteriores, constatando, por isso, com 

desagrado que as despesas políticas 

continuam a aumentar todos os anos; 

_________________ _________________ 

8 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2013, que estabelece o quadro 

financeiro plurianual para o período 

2014-2020. 

8 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2013, que estabelece o quadro 

financeiro plurianual para o período 

2014-2020. 
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Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Encoraja o Secretário-Geral a 

negociar com os caminhos de ferro belgas 

a oferta de mais linhas de comboio diretas 

entre a estação de Bruxelas-Luxemburgo e 

o aeroporto de Zaventem durante os picos 

horários de chegada e de partida dos 

deputados, a fim de poupar tempo em 

deslocações e reduzir a pegada de 

carbono dos deputados; solicita ao 

secretariado que promova as viagens de 

comboio para os deputados; 

35. É de opinião que o serviço de 

transporte dos deputados deve ser 

utilizado exclusivamente para fazer a 

ligação entre as instalações do 

Parlamento e o aeroporto ou a estação 

ferroviária pertinente, e vice-versa, e que 

devem ser fornecidos monovolumes e 

miniautocarros para esse efeito, a fim de 

otimizar as despesas; salienta, além disso, 

que os deputados podem utilizar 

gratuitamente os transportes ferroviários 

na Bélgica; Encoraja o Secretário-Geral a 

negociar com os caminhos de ferro belgas 

a oferta de mais linhas de comboio diretas 

entre a estação de Bruxelas-Luxemburgo e 

o aeroporto de Zaventem durante os picos 

horários de chegada e de partida dos 

deputados e solicita ao secretariado que 

promova as viagens de comboio para os 

deputados, inclusivamente para reduzir a 

pegada de carbono dos deputados; 
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Alteração  3 

Marco Valli, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 
Proposta de resolução Alteração 

38. Toma nota de que, de acordo com 

o Tribunal, os custos da dispersão 

geográfica do Parlamento ascendem a 114 

milhões de EUR por ano; regista as 

conclusões da resolução de 20 de 

novembro de 2013 sobre a localização das 

sedes das Instituições da União Europeia, 

que refere que 78 % de todas as 

deslocações em serviço dos funcionários 

do Parlamento são uma consequência 

direta da dispersão geográfica do mesmo; 

recorda que a estimativa do impacto 

ambiental desta dispersão se situa entre 11 

000 e 19 000 toneladas de emissões de 

CO2; exorta o Conselho a encontrar uma 

solução para este desperdício de dinheiro 

dos contribuintes; 

38. Lamenta que, de acordo com o 

Tribunal, os custos da dispersão geográfica 

do Parlamento ascendam a 114 milhões de 

EUR por ano; regista as conclusões da 

resolução de 20 de novembro de 2013 

sobre a localização das sedes das 

Instituições da União Europeia, que refere 

que 78 % de todas as deslocações em 

serviço dos funcionários do Parlamento são 

uma consequência direta da dispersão 

geográfica do mesmo; recorda que a 

estimativa do impacto ambiental desta 

dispersão se situa entre 11 000 e 19 000 

toneladas de emissões de CO2; observa 

com pesar que, em 2016, só o custo do 

reembolso das despesas de viagem dos 

deputados para as sessões plenárias em 

Estrasburgo ascendeu a 21 352 262 EUR; 
exorta o Conselho a encontrar uma solução 

conducente a uma sede única para o 

Parlamento Europeu, a fim de não 

desperdiçar o dinheiro dos contribuintes; 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea 
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Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 99 

 
Proposta de resolução Alteração 

99. Chama a atenção para os problemas 

constantes relacionados com o fundo de 

pensão voluntário e solicita à Mesa e ao 

Secretário-Geral que tomem as medidas 

adequadas para evitar a sua insolvência 

precoce, evitando, ao mesmo tempo, 

eventuais repercussões no orçamento do 

Parlamento; 

99. Chama a atenção para os problemas 

constantes relacionados com o fundo de 

pensão voluntário e solicita à Mesa e ao 

Secretário-Geral que tomem as medidas 

adequadas para evitar eventuais 

repercussões no orçamento do 

Parlamento; lamenta a enorme 

disparidade que atualmente existe entre os 

privilégios dos que trabalham na política 

e os enormes sacrifícios pedidos ao 

público em geral em matéria de pensões; 

apela, consequentemente, a que sejam 

recalculadas as pensões pagas a partir do 

orçamento da UE aos ex-deputados que 

adquiriram tais direitos antes e depois da 

entrada em vigor do atual Estatuto; 

Or. en 



 

AM\1150658PT.docx  PE618.413v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.4.2018 A8-0105/5 

Alteração  5 
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Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 131 

 
Proposta de resolução Alteração 

131. Exprime a sua preocupação face ao 

risco que essas irregularidades representam 

para a reputação do Parlamento e está 

convencido da necessidade de uma ação 

rápida e eficaz para prevenir e resolver 

irregularidades desta natureza no futuro; 

observa, 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; considera 

que é necessário reforçar os mecanismos 

de controlo interno do Parlamento; 

131. Exprime a sua preocupação face ao 

risco que essas irregularidades representam 

para a reputação do Parlamento; considera 

que os partidos políticos europeus e as 

fundações políticas europeias devem 

passar a depender totalmente dos seus 

próprios recursos e acabar com a sua 

dependência em relação ao orçamento do 

Parlamento; solicita, por conseguinte, a 

abolição integral das subvenções e dos 

subsídios, inclusivamente para eliminar 

eventuais riscos de uso indevido ou 

fraudulento do dinheiro dos 

contribuintes; 

Or. en 

 


