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17.10.2018 A8-0313/29 

Alteração  29 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Lamenta que, após ter publicado o 

primeiro relatório anticorrupção da UE 

em 3 de fevereiro de 2014, a Comissão se 

tenha recusado a prosseguir esta prática 

de apresentação de relatórios anuais e 

que, em vez disso, tenha incluído a 

política de combate à corrupção no 

Semestre Económico;  observa que os 

relatórios específicos por país 

apresentados no contexto do Semestre 

Económico não contêm uma descrição 

clara da situação atual, nem tão pouco 

recomendações relativas a medidas de 

luta contra a corrupção para todos os 

Estados-Membros; insta, uma vez mais, a 

Comissão a apresentar ao Parlamento um 

segundo relatório anticorrupção da UE e, 

nesse contexto, não só a avaliar as 

medidas de combate à corrupção em 

termos de perda económica, mas também 

a analisar os efeitos nefastos da 

corrupção para os direitos fundamentais 

dos cidadãos da União; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Alteração  30 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 78-A. Observa que, na sua resolução de 

18 de abril de 2018 sobre a política de 

integridade da Comissão, o Parlamento 

manifestou a sua preocupação quanto aos 

procedimentos aplicados pela Comissão 

para a nomeação dos seus altos 

funcionários; reitera o seu apelo à 

Comissão para que reveja, antes do final 

de 2018, o seu processo administrativo de 

nomeação de altos funcionários com o 

objetivo de assegurar plenamente que os 

melhores candidatos são selecionados 

num quadro máximo de transparência e 

igualdade de oportunidades, dando assim 

o exemplo às outras instituições 

europeias;  solicita à Comissão que reveja 

também as políticas de recrutamento que  

aplica aos funcionários em geral, a fim de 

evitar conflitos de interesses, tais como os 

que foram assinalados pelas ONG1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Alteração  31 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Aprova, de um modo geral, as 

previsões da Comissão no tocante às 

necessidades orçamentais das agências;  

considera, por conseguinte, que quaisquer 

cortes suplementares propostos pelo 

Conselho poriam em risco o bom 

funcionamento das agências, não lhes 

permitindo desempenhar as tarefas que lhes 

foram confiadas; 

62. Aprova, de um modo geral, as 

previsões da Comissão no tocante às 

necessidades orçamentais das agências; 

considera, por conseguinte, que quaisquer 

cortes suplementares propostos pelo 

Conselho poriam em risco o bom 

funcionamento das agências, não lhes 

permitindo desempenhar as tarefas que lhes 

foram confiadas; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de, em geral, as 

agências gozarem de uma visibilidade 

ainda limitada junto dos cidadãos da 

União, embora a sua responsabilização e 

a sua independência requeiram um 

elevado nível de visibilidade; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Alteração  32 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 63-A. Recorda que a maioria das 

agências da União chamou a atenção 

para o facto de não desejarem estar 

dependente de taxas, uma vez que estas 

últimas não garantem um fluxo regular 

de rendimentos;  salienta, além disso, que 

é necessário evitar que o financiamento 

através de taxas dê azo a conflitos de 

interesses;  insta a Comissão a ponderar a 

possibilidade de instaurar um sistema em 

que as taxas são pagas à Comissão, e não 

diretamente às agências da União, e em 

que as agências da União continuam a ser 

financiadas através do orçamento da 

União; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Alteração  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Toma conhecimento da decisão do 

Tribunal Geral, de 25 de setembro de 2018, 

de confirmar a recusa do Parlamento de 

conceder acesso aos documentos relativos 

às ajudas de custo, às despesas de viagem e 

aos subsídios de assistência parlamentar 

dos deputados (acórdão nos processos T-

639/15 a T-666/15, Maria Psara e 

outros/Parlamento e T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlamento); 

79. Toma conhecimento da decisão do 

Tribunal Geral, de 25 de setembro de 2018, 

de confirmar a recusa do Parlamento de 

conceder acesso aos documentos relativos 

às ajudas de custo, às despesas de viagem e 

aos subsídios de assistência parlamentar 

dos deputados (acórdão nos processos T-

639/15 a T-666/15, Maria Psara e 

outros/Parlamento e T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlamento); recorda à Mesa que 

o plenário apelou a uma maior 

transparência e sublinhou a necessidade 

urgente de auditar o subsídio de despesas 

gerais;  saúda, neste contexto, a criação 

de um grupo de trabalho ad hoc para a 

definição e publicação das regras 

relativas à utilização do subsídio de 

despesas gerais;  lamenta, no entanto, 

que, com base no relatório apresentado 

pelo seu grupo de trabalho, a Mesa só 

tenha logrado chegar a acordo sobre uma 

lista não exaustiva de despesas elegíveis e 

sobre a necessidade de prever, para cada 

deputado ao Parlamento, uma conta 

bancária separada, específica para os 

fundos recebidos no âmbito do subsídio de 

despesas gerais;  reitera o seu apelo à 

Mesa para que introduza as seguintes 

alterações adicionais relativas ao subsídio 

de despesas gerais: 
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 exigir que os deputados conservem todas 

as faturas relativas ao subsídio de 

despesas gerais; 

 exigir que os deputados devolvam o 

montante do subsídio de despesas gerais 

não utilizado no final do mandato; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Alteração  34 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Reafirma que, numa nota à Mesa de 

8 de março de 2018, o seu Secretário-Geral 

admitiu que o fundo de pensões ligado ao 

regime voluntário de pensões dos 

deputados «esgotará o seu capital muito 

antes do fim das obrigações em matéria de 

pensões e, eventualmente, já em 2024»; 

solicita, por conseguinte, ao Secretário-

Geral e à Mesa que, no pleno respeito pelo 

Estatuto dos Deputados, estabeleçam 

urgentemente com o fundo de pensões um 

plano claro para que o Parlamento 

assuma as suas obrigações e 

responsabilidades no tocante ao regime 

voluntário de pensão dos seus deputados 

imediatamente após as eleições de 2019; 

81. Reafirma que, numa nota à Mesa de 

8 de março de 2018, o seu Secretário-Geral 

admitiu que o fundo de pensões ligado ao 

regime voluntário de pensões dos 

deputados «esgotará o seu capital muito 

antes do fim das obrigações em matéria de 

pensões e, eventualmente, já em 2024»; 

recorda, além disso, que o Parlamento só 

garante o pagamento dos direitos de 

pensão se o fundo for incapaz de cumprir 

as suas obrigações; manifesta a sua 

profunda preocupação pelo facto de o 

dinheiro dos contribuintes estar a ser 

desperdiçado desta forma;  solicita ao 

Secretário-Geral que elabore propostas 

para a dissolução do fundo, devolvendo 

aos deputados participantes e aos antigos 

deputados as contribuições pagas por 

estes; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Alteração  35 

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 93 

 

Proposta de resolução Alteração 

93. Mantém inalterado o nível global 

do orçamento do Provedor de Justiça para 

2019, tal como proposto pela Comissão no 

PO; 

93. Mantém inalterado o nível global 

do orçamento do Provedor de Justiça para 

2019, tal como proposto pela Comissão no 

PO; salienta que o número de casos 

tratados pelo Provedor de Justiça 

Europeu aumentou significativamente e 

que o Gabinete do Provedor de Justiça 

Europeu corre o risco de, em muito pouco 

tempo, apresentar um défice de pessoal e 

de financiamento; salienta, além disso, 

que esta falta de recursos pode obstar a 

que o Provedor de Justiça seja incumbido 

de novas tarefas absolutamente 

necessárias, tais como a prestação de 

assistência aos denunciantes no seio das 

instituições da União, que a Provedora de 

Justiça está disposta a assumir, tal como 

ela própria declarou, caso a Comissão e o 

Parlamento decidam que é necessário 

dispor de um organismo independente 

para os denunciantes; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Alteração  36 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Salienta que os fundos ao abrigo 

da política de coesão não devem, nem 

direta nem indiretamente, apoiar a 

relocalização, tal como estabelecida pelo 

artigo 2.º, n.º 61, alínea a), do 

Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 

Comissão;  insta as autoridades de gestão 

dos Estados-Membros a garantirem que 

as contribuições prestadas ao abrigo dos 

fundos não sejam concedidas a 

beneficiários que tenham procedido a 

uma relocalização nos cinco anos 

anteriores ao pedido de contribuição;  

solicita ainda que garantam o reembolso 

integral das contribuições aos 

beneficiários que procedam a uma 

relocalização no prazo de cinco anos após 

a receção da contribuição; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Alteração  37 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 79-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-A. Sublinha que as remunerações e 

os benefícios auferidos pelos deputados 

são muito generosos; considera que esta 

situação afasta os deputados dos cidadãos 

que devem representar;  recorda, além 

disso, que a maior parte das despesas dos 

deputados já são pagas; salienta, por 

conseguinte, que é necessário reduzir 

significativamente as remunerações e os 

benefícios dos deputados; 

Or. en 



 

AM\1166511PT.docx  PE624.170v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0313/38 

Alteração  38 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 79-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-B. Considera que os deputados são 

funcionários públicos e que já auferem 

uma remuneração considerável;  insiste 

em que o dinheiro dos contribuintes gasto 

pelos deputados em viagens não deve 

ultrapassar o necessário para o 

desempenho das suas funções;  entende, 

por conseguinte, que o reembolso das 

despesas de viagem aos deputados não 

deve exceder o preço de um bilhete de 

classe económica; 

Or. en 

 

 


