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26.3.2014 A7-0246/1 

Alteração  1 

Chris Davies 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Salienta que todos os deputados 

devem ter os mesmos direitos de saber 

como são geridos os assuntos financeiros 

do Parlamento, solicitando, por 

conseguinte, ao Secretário-Geral que 

todos os relatórios elaborados pelo 

Serviço de Auditoria Interna sejam 

disponibilizados a qualquer deputado, 

para seu exame, suprimindo, se 

necessário, as referências deles constantes 

que identifiquem indevidamente pessoas 

específicas; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Alteração  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-A. Reitera o seu pedido para que sejam 

propostas regras estritas aplicáveis a todos 

os deputados para a utilização do subsídio 

de despesas gerais, tornando essa 

utilização totalmente transparente; 

solicita, por conseguinte, a criação de um 

sistema para obrigar os deputados a 

apresentarem um relatório anual sobre a 

sua utilização desse subsídio, que será 

sujeita a procedimentos de auditoria; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Alteração  3 

Chris Davies 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

Nº 48-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-B. Julga que o Parlamento é a única 

instituição pública europeia que transfere 

para contas bancárias privadas e pessoais 

um subsídio destinado a cobrir as 

despesas administrativas, sem exigir a 

conservação de quaisquer recibos nem 

auditoria da despesa; supõe que os 

deputados criticariam vivamente qualquer 

outro organismo que também não 

fiscalizasse a utilização de fundos 

públicos; solicita ao Secretário-Geral que 

proponha mecanismos leves para garantir 

que o subsídio para despesas gerais seja 

usado para os fins a que se destina e não 

possa constituir um rendimento privado 

suplementar para os deputados; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Alteração  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 48-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-C. Solicita uma avaliação do subsídio 

de estadia dos deputados, tendo por objeto 

o seu montante e utilização; solicita que a 

Mesa reveja em conformidade esta 

medida de aplicação, para que este 

subsídio seja utilizado com a maior 

racionalidade possível; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Alteração  5 

Cătălin Sorin Ivan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Critica o facto de o Presidente do 

Parlamento não ter transmitido sem 

demora à Comissão do Controlo 

Orçamental um relatório que lhe havia 

sido remetido pelo Comité de Fiscalização 

do OLAF, tendo o relatório em causa 

estado retido durante mais de dois meses; 

deplora que a administração do 

Parlamento tenha esperado três meses 

para transmitir as convocações como 

testemunhas de um tribunal belga aos três 

deputados implicados; critica o facto de 

ter sido dificultado o trabalho da 

Comissão do Controlo Orçamental devido 

ao cancelamento de uma audição sobre as 

atividades do Grupo de Trabalho sobre a 

Grécia, deplorando o atraso de mais de 

um ano na organização de uma audição 

sobre o tema «Governação – a Comissão 

Europeia enquanto autoridade 

administrativa»; 

Suprimido 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Alteração  6 

Cătălin Sorin Ivan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Observa que, desde janeiro de 2012, 

entrou em vigor um novo conjunto de 

regras que rege a receção dos grupos de 

visitantes, inclusive o método de 

pagamento de subsídios; realça que a Mesa 

decidiu manter a opção de fazer 

pagamentos em dinheiro aos grupos de 

visitantes; está preocupado com o risco 

significativo em termos de reputação e de 

segurança decorrentes dos pagamentos em 

dinheiro aos grupos de visitantes; solicita 

que a Mesa adote uma nova decisão no 

sentido de abolir os pagamentos em 

dinheiro, que constituem uma violação da 

Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho
24
; regista que, que, 

dos cerca de 2 mil grupos de visitantes 

anuais, apenas 365 em 2012 receberam 

mais de 15 mil EUR, mas que a maioria 

destes grupos de visitantes opta pelo 

pagamento em numerário, embora a 

administração do Parlamento incentive o 

pagamento por transferência bancária ou 

através de uma mistura de ambos métodos; 

67. Observa que, desde janeiro de 2012, 

entrou em vigor um novo conjunto de 

regras que rege a receção dos grupos de 

visitantes, inclusive o método de 

pagamento de subsídios; realça que a Mesa 

decidiu manter a opção de fazer 

pagamentos em dinheiro aos grupos de 

visitantes; está preocupado com o risco 

significativo em termos de reputação e de 

segurança decorrentes dos pagamentos em 

dinheiro aos grupos de visitantes; solicita 

que a Mesa adote uma nova decisão sobre 

os pagamentos em dinheiro, que 

constituem uma violação da Diretiva 

2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
24
; regista que, que, dos cerca de 2 

mil grupos de visitantes anuais, apenas 365 

em 2012 receberam mais de 15 mil EUR, 

mas que a maioria destes grupos de 

visitantes opta pelo pagamento em 

numerário, embora a administração do 

Parlamento incentive o pagamento por 

transferência bancária ou através de uma 

mistura de ambos métodos; 

__________________ __________________ 

24
 Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 

de 2005, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 

24
 Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 

de 2005, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais e de 
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financiamento do terrorismo (JO L 309 de 

25.11.2005, p. 15). 

financiamento do terrorismo (JO L 309 de 

25.11.2005, p. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Alteração  7 

Cătălin Sorin Ivan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Quitação 2012: Parlamento Europeu 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 101 

 

Proposta de resolução Alteração 

101. Insiste em que, em relação aos voos 

dos deputados efetuados na Europa, 

apenas se proceda ao reembolso, a cargo 

do orçamento do PE, do preço do bilhete 

em classe económica; 

101. Sugere que, quando adequado, em 

relação aos voos dos deputados efetuados 

na Europa, seja encorajada a utilização de 

um bilhete em classe económica; 

Or. en 

 

 


