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11.4.2018 A8-0105/37 

Alteração  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Insta a Mesa e o Secretário-Geral, 

em particular, a prestarem informações 

sobre as seguintes recomendações já 

adotadas pelo Parlamento na resolução de 

quitação de 2015: 

 - o pedido para que as ordens do dia 

da Mesa sejam publicadas na Intranet 

com bastante antecedência em relação às 

reuniões e para que as atas das reuniões 

das comissões sejam publicadas com 

maior celeridade, sem esperar que estejam 

disponíveis em todas as línguas, e o apelo 

para que sejam publicados no sítio 

Internet do Parlamento, em formato 

digital, os documentos pertinentes que lhe 

foram apresentados pelo Secretário-

Geral, a menos que a natureza da 

informação neles contida o torne 

impossível, por exemplo, por motivos de 

proteção de dados pessoais; 1-A 

 - o pedido ao Secretário-Geral para 

que faculte aos deputados que desejem 

publicar nos seus respetivos sítios Internet 

as informações sobre pagamentos que 

receberam de qualquer outro subsídio do 

Parlamento, com registos adequados de 

dados que possam ser facilmente 

reprocessados; 1-B) 

 - o seu apelo à administração do 

Parlamento para que apresente um 
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relatório sobre a utilização das instalações 

do Parlamento por representantes de 

interesses e outras organizações externas; 
1-C) 

 - as suas preocupações pelo facto de 

o atual código de conduta dos deputados 

poder necessitar de melhorias, para evitar 

conflitos de interesses, com especial 

incidência no seguinte: 1-D) 

  - os trabalhos paralelos 

remunerados dos deputados; 

  -  as atividades dos grupos de 

pressão dirigidas às instituições europeias 

por antigos deputados durante o período 

em que têm direito a receber um subsídio 

de transição; 

  - o registo das declarações de 

interesses dos deputados; 

  -  a composição e as 

competências do Comité Consultivo; 

 - o pedido para que a Mesa pondere 

encetar um diálogo com as autoridades 

locais para ver como estas últimas podem 

contribuir para o financiamento e a 

gestão da Casa da História Europeia; 1-E) 

 __________________ 

 1-A) Números 40 e 41 da Resolução do 

Parlamento Europeu, de 27 de abril de 

2017, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão 

sobre a quitação pela execução do 

orçamento geral da União Europeia para 

o exercício de 2015, Secção I - 

Parlamento Europeu (2016/2152(DEC)) 

 1-B) Número 47 da Resolução do 

Parlamento Europeu, de 27 de abril de 

2017, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão 

sobre a quitação pela execução do 

orçamento geral da União Europeia para 

o exercício de 2015, Secção I - 

Parlamento Europeu (2016/2152(DEC)) 

 1-C) Número 51 da Resolução do 
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Parlamento Europeu, de 27 de abril de 

2017, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão 

sobre a quitação pela execução do 

orçamento geral da União Europeia para 

o exercício de 2015, Secção I - 

Parlamento Europeu (2016/2152(DEC)) 

 1-D) Número 52 da Resolução do 

Parlamento Europeu, de 27 de abril de 

2017, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão 

sobre a quitação pela execução do 

orçamento geral da União Europeia para 

o exercício de 2015, Secção I - 

Parlamento Europeu (2016/2152(DEC)) 

 1-E) Número 69 da Resolução do 

Parlamento Europeu, de 27 de abril de 

2017, que contém as observações que 

constituem parte integrante da decisão 

sobre a quitação pela execução do 

orçamento geral da União Europeia para 

o exercício de 2015, Secção I - 

Parlamento Europeu (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Alteração  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 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. 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, deixando, por exemplo, de pôr 

à disposição dos deputados transporte por 

automóvel para o aeroporto, sempre que 

haja comboios diretos; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Alteração  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 57-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 57-A. Observa que o número de 

espetadores do Prémio LUX é ainda muito 

reduzido e pretende saber se o referido 

prémio se justifica; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Alteração  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 57-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 57-B. Reitera o pedido para que a Mesa 

pondere encetar um diálogo com as 

autoridades locais para ver como estas 

últimas podem contribuir para o 

financiamento e a gestão da Casa da 

História Europeia; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Alteração  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Observa, contudo, que essas 

decisões de subcontratação não 

constituem uma explicação para todo o 

pessoal externo e que, por exemplo, na 

Direção-Geral da Inovação e do Apoio 

Tecnológico (DG ITEC), é difícil de 

explicar o rácio entre pessoal externo e 

funcionários; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Alteração  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-A. Reitera o seu profundo pesar 

relativamente à decisão de mudar o 

mobiliário dos gabinetes dos deputados e 

respetivos assistentes em Bruxelas; 

observa que a maior parte do mobiliário 

reúne perfeitas condições de serventia e 

de apresentação, pelo que não há 

qualquer necessidade de o mudar; 

considera que a opinião de vários 

deputados — por oposição a um inquérito 

geral — não constitui, por si só, 

justificação suficiente para a mudança, 

ao mesmo tempo que os argumentos 

avançados pela Administração sobre 

questões de gosto, moda ou estilo obsoleto 

são igualmente inadequados; as peças 

avulsas de mobiliário só devem ser 

mudadas caso haja sinais claros de 

deterioração, grande desgaste ou riscos 

para a saúde no local de trabalho de 

natureza específica ou geral 

(nomeadamente, o eventual 

desenvolvimento de cadeiras e secretárias 

mais ergonómicas); 

Or. en 



 

AM\1150849PT.docx  PE618.413v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.4.2018 A8-0105/43 

Alteração  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 87-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-B. Recorda ao Secretário-Geral o 

resultado do inquérito do Comité do 

Pessoal relativo aos gabinetes partilhados, 

no quadro do qual 3 000 agentes e 80 % 

dos funcionários se pronunciaram contra 

os gabinetes partilhados; insta o 

Secretário-Geral e elaborar um plano 

para a consulta do pessoal e para dar 

seguimento aos resultados do inquérito; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Alteração  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 100 

 

Proposta de resolução Alteração 

100. Observa que o Parlamento só 

garante o pagamento dos direitos a pensão 

se o fundo for incapaz de cumprir as suas 

obrigações; congratula-se com o anúncio 

feito pelo Secretário-Geral de que 

transmitiu um plano de ação à Mesa; 

100. Observa que, atualmente, o 

Parlamento só garante o pagamento dos 

direitos a pensão se o fundo for incapaz de 

cumprir as suas obrigações; insta, uma vez 

mais, a Mesa a proceder o mais 

rapidamente possível a uma avaliação do 

estado atual do Fundo de Pensões; 

solicita à Mesa, com caráter de urgência, 

que recorde a sua própria decisão de 1 de 

abril de 2009, segundo a qual o 

«Parlamento assumirá a sua 

responsabilidade jurídica por garantir o 

direito dos membros do Regime 

Voluntário de Pensão de Aposentação a 

uma pensão complementar, passível de 

ficar retida após o esgotamento do Fundo 

de Pensão» e que encontre soluções para 

reduzir o défice, introduzindo um 

aumento do valor do prémio ou apelando 

aos antigos deputados em causa para que 

contribuam de forma voluntária 

reduzindo ou renunciando 

voluntariamente à sua pensão voluntária; 
congratula-se com o anúncio feito pelo 

Secretário-Geral de que transmitiu um 

plano de ação à Mesa; solicita à Mesa que 

avalie também, neste contexto, o 

funcionamento da empresa de seguros 

que administra o Fundo e que pondere a 

possibilidade de publicar os nomes das 
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pessoas que beneficiam do Fundo, se tal 

estiver em conformidade com a legislação 

da União relativa à proteção dos dados 

pessoais; 

Or. en 

 


