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26.3.2014 A7-0246/10 

Alteração  10 

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Exercício de 2012: Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Constata com viva preocupação que, 

devido aos apelos generalizados à 

realização de economias, as delegações 

interparlamentares poderão ter menos 

condições para dar visibilidade ao 

Parlamento neste sector em pé de 

igualdades com as demais instituições da 

União, nomeadamente a Comissão e o 

Conselho, receando que, desse forma, 

sejam enfraquecidas a abordagem 

parlamentar em matéria de política externa 

e a consolidação da diplomacia 

parlamentar enquanto instrumento 

complementar das atividades da Comissão 

e do SEAE; considera, por isso, 

fundamental preservar o conhecimento e a 

experiência adquiridos pelo Parlamento no 

âmbito da supervisão e da visibilidade de 

projetos europeus, bem como garantir que 

as medidas propostas não debilitem a 

capacidade e a eficácia do diálogo 

interparlamentar do Parlamento com outros 

países, especialmente em tempos de 

instabilidade política e de perigo para a 

democracia (Primavera árabe, conflito no 

Médio Oriente, conflito ucraniano, 

preparação de eleições controversas, etc.); 

63. Constata com viva preocupação que, 

devido aos apelos generalizados à 

realização de economias, as delegações 

interparlamentares poderão ter menos 

condições para dar visibilidade ao 

Parlamento neste sector em pé de 

igualdades com as demais instituições da 

União, nomeadamente a Comissão e o 

Conselho, receando que, desse forma, 

sejam enfraquecidas a abordagem 

parlamentar em matéria de política externa 

e a consolidação da diplomacia 

parlamentar enquanto instrumento 

complementar das atividades da Comissão 

e do SEAE; considera, por isso, 

fundamental preservar o conhecimento e a 

experiência adquiridos pelo Parlamento no 

âmbito da supervisão e da visibilidade de 

projetos europeus, bem como garantir que 

as medidas propostas não debilitem a 

capacidade e a eficácia do diálogo 

interparlamentar do Parlamento com outros 

países, especialmente em tempos de 

instabilidade política e de perigo para a 

democracia (Primavera árabe, conflito no 

Médio Oriente, conflito ucraniano, 

preparação de eleições controversas, etc.); 

recomenda vivamente que seja 

assegurado um nível adequado de 

coordenação com os serviços do SEAE 

para a preparação e uma capacidade de 

resposta eficaz que garanta os aspetos de 
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segurança das delegações e missões 

externas do Parlamento; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Alteração  11 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Exercício de 2012: Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 41-A. Toma nota do facto de que muitos 

dos pedidos constantes dos relatórios 

anuais de quitação não são satisfeitos; 

observa que o Secretário-Geral 

argumenta que os referidos pedidos se 

inserem no âmbito de competências da 

Mesa do Parlamento ou da Conferência 

de Presidentes do Parlamento; insiste em 

que os pedidos formulados nos relatórios 

anuais de quitação sejam aplicados na 

íntegra; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Alteração  12 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Exercício de 2012: Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 87-A. Considera preocupante o avultado 

risco financeiro para o orçamento do 

Parlamento decorrente da garantia dos 

pagamentos a título dos fundos de pensão, 

quando as decisões de investimento são 

tomadas por terceiros; entende, por isso, 

que o fundo deveria ser totalmente 

controlado pela administração do 

Parlamento, de acordo com orientações 

estritas do Secretário-Geral; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Alteração  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Exercício de 2012: Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 97-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 97-A. Manifesta a sua preocupação com 

as conclusões do relatório sobre a 

arquitetura informática da DG ITEC, de 

acordo com as quais o Parlamento utiliza 

atualmente o dinheiro dos contribuintes 

para financiar vendedores de “firewalls” 

implicados em violações graves dos 

direitos humanos em países terceiros 

contra grupos respeitados de defesa da 

liberdade de imprensa; assinala que já se 

encontram disponíveis soluções em fonte 

aberta para os “firewalls” que devem ser 

exploradas; reafirma que se afigura 

indispensável não veicular a impressão de 

que o Parlamento e a respetiva 

administração contribuem para o 

sofrimento e a opressão através dos 

processos de contratação de TIC; 

Or. en 

 

 


