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12.4.2018 A8-0105/17 

Alteração  17 

Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 63-A. Manifesta a sua preocupação 

perante a crescente politização da gestão 

dos recursos humanos, em particular no 

que respeita aos cargos superiores na 

instituição; salienta que esta evolução só 

poderá criar graves suspeitas em relação 

à indispensável neutralidade dos 

funcionários, que é um requisito mínimo 

para a boa gestão de uma instituição que 

se considera a si própria um exemplo de 

democracia; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/18 

Alteração  18 

Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 83-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 83-A. Recorda que o Parlamento pagou 

303 milhões de EUR entre 1993 e 1995 

para adquirir o edifício PHS em 

Bruxelas; manifesta surpresa pelo facto 

de este edifício, meros 23 anos após a sua 

construção, ter atingido o fim do seu ciclo 

de vida; salienta que, atualmente, o custo 

da construção de um edifício de 

substituição está avaliado em 430 milhões 

de EUR; 

Or. en 
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Alteração  20 

Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 134-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 134-B. Recorda que o Código de Conduta 

obriga os deputados a declarar todos os 

presentes recebidos quando representam o 

Parlamento a título oficial, de acordo com 

as condições estabelecidas nas medidas de 

aplicação do Código de Conduta, e 

determina que esses presentes sejam 

inscritos no registo de presentes; 

interroga-se por que motivo, em 2016, só 

foi declarado um presente, quando, em 

2015, foram registados 25; 

Or. en 

 


