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12.4.2018 A8-0105/21 

Alteração  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 102 

 
Proposta de resolução Alteração 

102. Saúda a decisão da Mesa de criar 

um grupo de trabalho ad hoc encarregado 

de definir e publicar as regras relativas à 

utilização do subsídio de despesas gerais; 

recorda as expectativas formuladas pelo 

Parlamento nas suas resoluções de 5 de 

abril de 2017 e 25 de outubro de 20171011 

sobre o orçamento para 2018 no sentido 

de maior transparência relativamente ao 

subsídio de despesas gerais e a 

necessidade de trabalhar na definição de 

normas mais rigorosas em matéria de 

responsabilidade pelas despesas 

autorizadas no quadro desse subsídio, sem 

incorrer em custos suplementares para o 

Parlamento; reitera o seu apelo à Mesa 

para que introduza rapidamente as 

seguintes alterações concretas 

relativamente ao subsídio de despesas 

gerais: 

Suprimido 

- o subsídio de despesas gerais deve, em 

todos os casos, ser gerido numa conta 

bancária separada; 

 

- os deputados devem conservar todos os 

recibos referentes ao subsídio de despesas 

gerais; 

 

- o montante do subsídio de despesas 

gerais não utilizado deve ser devolvido no 

fim do mandato; 

 

_________________  

10 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0114  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Alteração  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 102-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 102-A. Toma nota das resoluções de 

quitação anteriores, onde se afirma, 

nomeadamente, que «o subsídio para 

despesas gerais se destina a cobrir 

despesas no Estado-Membro de eleição, 

tais como despesas de aluguer, 

equipamento, material de escritório, 

documentação ou organização logística 

de eventos; observa que um sistema global 

de controlo do subsídio de mandato 

parlamentar dos deputados representaria 

entre 40 a 75 novos lugares 

administrativos, o que contraria o plano 

de redução do pessoal»1-A 

 _________________ 

 1a Quitação pela execução do orçamento 

relativo a 2014 — PE 

Or. en 



AM\1150757PT.docx  PE618.413v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

12.4.2018 A8-0105/23 

Alteração  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 103 

 
Proposta de resolução Alteração 

103. Recorda o princípio da 

independência do mandato de deputado; 

salienta que cabe aos deputados eleitos a 

responsabilidade de utilizar as despesas 

para atividades parlamentares e que os 

deputados (que o desejem) podem 

publicar as suas despesas a título do 

subsídio de despesas gerais nas respetivas 

páginas Web pessoais; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Alteração  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 103-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 103-A. Reconhece o apelo a uma maior 

transparência no que se refere ao subsídio 

para despesas gerais (SDG) dos 

deputados; toma nota da decisão do 

Presidente Antonio Tajani de instituir um 

Grupo de trabalho «SGD» a nível da 

Mesa; insta a Mesa do Parlamento a 

investigar cabalmente os regimes de 

montante fixo (como o subsídio para 

despesas gerais), na medida em que, entre 

outras coisas, reduzem significativamente 

a carga administrativa; espera que a 

Mesa forneça uma panorâmica clara das 

vantagens deste regime; recorda que os 

pagamentos de montante único existem 

sob muitas formas, nomeadamente, como 

subsídio por quilómetro, subsídio para as 

deslocações entre o local de trabalho e o 

de residência, etc.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Alteração  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 104 

 
Proposta de resolução Alteração 

104. Considera que a revisão do 

subsídio de despesas gerais deverá ter 

sempre em conta as recomendações 

anteriormente adotadas em sessão 

plenária em matéria de transparência e 

responsabilização financeira; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Alteração  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 104-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 104-A. Recorda o princípio da 

independência do mandato; salienta que 

os deputados eleitos são responsáveis pela 

utilização das despesas para atividades 

parlamentares e que podem — se assim o 

desejarem — publicar o registo das suas 

despesas a título do SDG nas suas páginas 

Web pessoais; salienta que o montante 

fixo é amplamente utilizado e reconhecido 

como um instrumento útil nos Estados-

Membros; reitera que uma maior 

eficiência e transparência do SDG não 

configuram uma violação da vida privada 

e não devem implicar a necessidade de 

pessoal adicional na administração do 

Parlamento; espera que os resultados do 

Grupo de trabalho «SGD» sejam 

oportunamente comunicados; 

Or. en 

 


