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Alteração  27 

Benedek Jávor, Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Considera necessário criar um 

organismo independente de divulgação, 

aconselhamento e consulta, dotado de 

recursos orçamentais suficientes, para 

ajudar os autores de denúncias a utilizar 

os canais adequados para divulgarem as 

suas informações sobre eventuais 

irregularidades lesivas dos interesses 

financeiros da União e, ao mesmo tempo, 

salvaguardar a confidencialidade e 

oferecer o apoio e o aconselhamento 

necessários; 

Or. en 
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Alteração  28 

Benedek Jávor, Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 110-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 110-A. Recorda ao Parlamento que deve 

cumprir as suas responsabilidades 

enquanto instituição pública e contribuir 

para a segurança, a fiabilidade e o 

funcionamento seguro da infraestrutura 

da Internet; insta o Parlamento a criar 

uma estratégia de código de fonte aberta 

semelhante à da Comissão; insta 

igualmente ao reforço da utilização, 

reutilização e partilha de software 

adquirido e produzido pelo Parlamento e 

pelos seus serviços, tendo em conta as 

políticas de código de fonte aberta em 

vigor dentro e fora da União; recorda ao 

Parlamento Europeu que deve promover e 

aplicar a Declaração ministerial de Taline 

sobre a administração pública em linha; é 

de opinião que uma estratégia de código 

de fonte aberta desta natureza deve 

incluir a clareza jurídica, para os 

funcionários do Parlamento — sempre 

que utilizam ou desenvolvem software 

existente de projetos de código de fonte 

aberta, ou criam novos programas 

informáticos —, sobre a forma como 

podem por seu turno contribuir para esses 

projetos de código de fonte aberta 

(políticas de código de fonte aberta); 

Or. en 

 


