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11.4.2018 A8-0137/20 

Alteração  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 292-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 292-B. Salienta a incoerência de vários 

comissários terem descrito as suas 

reuniões com o Sr. José Manuel Barroso 

como reuniões com a Goldman Sachs 

International, segundo aquilo que ficou 

registado; conclui que ou as reuniões com 

o Sr. Barroso não foram consideradas 

reuniões com um grupo de interesses, e 

nesse caso a promessa feita ao Provedor 

de Justiça Europeu não foi cumprida e o 

registo de reuniões da Comissão não 

constitui um verdadeiro registo de 

transparência, ou as reuniões com o Sr. 

José Manuel Barroso foram consideradas 

reuniões com um representante de um 

grupo de interesses, e portanto não se 

respeitou uma das condições estabelecidas 

pelo Comité de Ética Ad Hoc; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Alteração  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 296-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 296-A. Solicita à Comissão que elabore e 

publique um relatório anual elaborado 

pelo Comité Independente de Ética; 

reitera que o Comité Independente de 

Ética pode formular qualquer 

recomendação sobre a melhoria do 

Código de Conduta ou a sua aplicação; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Alteração  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 296-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 296-B. Interroga-se sobre se o recente 

procedimento para a nomeação do 

Secretário-Geral sem a devida publicação 

do aviso de abertura de vaga se realizou 

no interesse do serviço, tanto mais que o 

antigo Chefe de Gabinete tomou 

previamente conhecimento da intenção do 

Secretário-Geral de se reformar, 

enquanto outros candidatos potenciais da 

função pública foram privados da 

possibilidade de se candidatarem; salienta 

que a ideia de não publicação não 

corresponde aos modernos padrões de 

transparência; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Alteração  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 322-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 322-A. Lamenta terem sido 

descontinuados os relatórios por país num 

segundo Relatório Anticorrupção na UE 

elaborado pela Comissão (ARES 

(2017)455202); exorta a Comissão a 

apresentar de novo relatórios, num 

formato independente do Semestre 

Económico, sobre a situação da 

corrupção nos Estados-Membros, 

incluindo uma avaliação da eficácia dos 

esforços de combate à corrupção apoiados 

pela UE; exorta veementemente a 

Comissão a não avaliar os esforços de 

luta contra a corrupção apenas em termos 

de perdas económicas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Alteração  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 322-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 322-B. Exorta a Comissão a redobrar os 

seus esforços para a UE poder tornar-se 

parte signatária do GRECO (Grupo de 

Estados Contra a Corrupção); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Alteração  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 322-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 322-C. Recorda o aumento do défice 

atuarial do Fundo Voluntário de Pensão 

do Parlamento Europeu; regista que 

existem Comissários que recebem 

dinheiro do Fundo Voluntário de Pensão, 

como antigos deputados do Parlamento 

Europeu, ao mesmo tempo que exercem 

as funções de membros da Comissão; 

convida os Comissários em questão a 

darem a sua ajuda reduzindo 

voluntariamente a sua pensão, ou 

prescindindo desta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Alteração  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 323 

 

Proposta de resolução Alteração 

323. Toma nota das conclusões e 

recomendações do estudo do Departamento 

Temático D sobre subsídios transitórios 

para antigos titulares de cargos da UE - 

muito poucas condições?; insta a Comissão 

a ter em conta estas recomendações e a 

iniciar uma revisão dos subsídios 

transitórios para os antigos titulares de 

cargos da UE, a fim de reforçar a 

transparência dos subsídios e a 

responsabilização do orçamento da UE 

perante os cidadãos; 

323. Toma nota das conclusões e 

recomendações do estudo do Departamento 

Temático D sobre subsídios transitórios 

para antigos titulares de cargos da UE - 

muito poucas condições?; insta a Comissão 

a ter em conta estas recomendações e a 

iniciar uma revisão dos subsídios 

transitórios para os antigos titulares de 

cargos da UE, a fim de reforçar a 

transparência dos subsídios e a 

responsabilização do orçamento da UE 

perante os cidadãos; exorta, em particular, 

os antigos titulares de cargos da UE a 

absterem-se de atividades no quadro de 

grupos de pressão («lobbying») junto das 

instituições da UE enquanto receberem 

um subsídio transitório; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Alteração  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 326 

 

Proposta de resolução Alteração 

326. Congratula-se com os progressos 

realizados, mas assinala que 4 das 10 

missões civis no âmbito da Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD) 

ainda não foram reconhecidas pela 

Comissão como estando conformes com o 

artigo 60.º do Regulamento Financeiro; 

insta a Comissão a intensificar os trabalhos 

a fim de acreditar todas as missões civis 

realizadas no âmbito da PCSD, em 

consonância com a recomendação do 

Tribunal de Contas Europeu, para que lhes 

possam ser atribuídas tarefas de execução 

orçamental em regime de gestão indireta. 

326. Regista, com preocupação, que 4 

das 10 missões civis no âmbito da Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD) 

ainda não foram reconhecidas pela 

Comissão como estando conformes com o 

artigo 60.º do Regulamento Financeiro; 

insta a Comissão a intensificar os trabalhos 

a fim de acreditar todas as missões civis 

realizadas no âmbito da PCSD, em 

consonância com a recomendação do 

Tribunal de Contas Europeu, para que lhes 

possam ser atribuídas tarefas de execução 

orçamental em regime de gestão indireta. 

Or. en 

 

 


