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12.4.2018 A8-0137/6 

Alteração  6 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 
Proposta de resolução Alteração 

51. Observa com preocupação que as 

autorizações por liquidar atingiram um 

nível recorde, chegando no final de 2016 a 

um máximo histórico de 238 mil milhões 

de euros, mais 72 % do que em 2007 e o 

equivalente a 2,9 anos de pagamentos, em 

comparação com 2,2 anos em 2007; 

considera que esta situação incrementou os 

montantes devidos pela UE e, por 

conseguinte, a exposição financeira do 

orçamento da União; 

51. Observa com preocupação que as 

autorizações por liquidar atingiram um 

nível recorde, chegando no final de 2016 a 

um máximo histórico de 238 mil milhões 

de euros, mais 72 % do que em 2007 e o 

equivalente a 2,9 anos de pagamentos, em 

comparação com 2,2 anos em 2007; 

considera que esta situação incrementou os 

montantes devidos pela UE e, por 

conseguinte, a exposição financeira do 

orçamento da União; salienta que o 

orçamento da UE não pode incorrer em 

défice, mas o seu passivo a longo prazo 

constitui, de facto, um défice orçamental; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Alteração  7 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 296-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 296-A. Manifesta a sua preocupação com 

a falta de transparência e de integridade 

pessoal de alguns comissários ao 

participarem numa reunião com o Sr. 

Barroso, da Goldman Sachs, ou ao 

receberem pensões pagas pelo Fundo 

Voluntário de Pensão do Parlamento que 

se vêm somar ao seu salário de 

comissários em exercício de funções; 

convida o Presidente da Comissão a 

partilhar com o Parlamento o seu ponto 

de vista sobre estes casos e a apresentar 

possíveis soluções para evitar que tais 

situações se repitam no futuro; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Alteração  8 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 296-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 296-B. Manifesta a sua profunda 

preocupação com a falta de 

transparência, ausência de qualquer 

concurso aberto a funcionários elegíveis e 

uma possível utilização abusiva do 

Estatuto dos Funcionários da União por 

ocasião da recente nomeação do Chefe de 

Gabinete do Presidente da Comissão para 

novo Secretário-Geral da Comissão; 

regista que as respostas da Comissão à 

Comissão do Controlo Orçamental do 

Parlamento não permitiram explicar 

devidamente qual foi a justificação para 

nomear o Secretário-Geral, tendo sido 

invocado o artigo 7.º do Estatuto dos 

Funcionários para efetuar a transferência 

sem que fosse aberta uma vaga e 

convidados funcionários elegíveis a 

apresentarem a sua candidatura; espera 

que o Presidente da Comissão apresente 

ao Parlamento o seu plano para atenuar 

os danos causados à imagem pública da 

Comissão com a recente nomeação do 

Secretário-Geral; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Alteração  9 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 297 

 
Proposta de resolução Alteração 

297. Insta a Comissão, a fim de 

assegurar a administração pública europeia 

de excelência, a apresentar, antes do final 

de 2018, uma proposta de procedimento 

para a nomeação de altos funcionários, que 

assegure a seleção dos melhores candidatos 

num quadro de máxima transparência e de 

igualdade de oportunidades e que seja 

suficientemente abrangente para que seja 

aplicável a outras instituições, como o 

Parlamento e o Conselho; 

297. Tendo em conta a recente 

nomeação do Secretário-Geral da 

Comissão, e a fim de assegurar a 

independência da administração pública 

europeia, insta a Comissão a apresentar, 

antes do final de 2018, uma proposta de 

procedimento para a nomeação de altos 

funcionários que assegure a seleção dos 

melhores candidatos num quadro de 

máxima transparência e de igualdade de 

oportunidades e que seja suficientemente 

abrangente para que seja aplicável a todas 

as outras instituições da União, incluindo 

o Parlamento e o Conselho; 

Or. en 

 


