
 

AM\1058774PT.doc  PE555.124v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

22.4.2015 A8-0105/2 

Alteração  2 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0105/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Nota com preocupação que os 

custos de tradução variam muito de uma 

instituição para outra; solicita, por 

conseguinte, que o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional sobre a Tradução 

identifique as causas dessas disparidades 

e proponha soluções para pôr termo a este 

desequilíbrio e harmonizar os custos de 

tradução, sem prejudicar, de forma 

alguma, a qualidade e a diversidade 

linguística; considera que, neste intuito, o 

grupo de trabalho deve relançar a 

cooperação interinstitucional com vista a 

partilhar as melhores práticas e os 

melhores resultados e identificar os 

domínios em que a cooperação ou os 

acordos de caráter interinstitucional 

possam ser reforçados; considera que o 

grupo de trabalho deve igualmente ter 

como objetivo o estabelecimento de uma 

metodologia uniforme, comum a todas as 

instituições, para a apresentação das 

despesas de tradução, a fim de simplificar 

a análise e a comparação dos custos; 

solicita ao grupo de trabalho que 

apresente os resultados dessa missão até 

ao final de 2015; insta todas as 

instituições a desempenharem um papel 

ativo nas ações do grupo de trabalho 

interinstitucional; destaca a importância 

fundamental de preservar o 

multilinguismo nas instituições, a fim de 



 

AM\1058774PT.doc  PE555.124v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

assegurar que todos os cidadãos da União 

possam beneficiar da igualdade de 

tratamento e da igualdade de 

oportunidades; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0105/3 

Alteração  3 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0105/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

COM(2014)0510 – C8-0152/2014 – 2014/2083(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Solicita informação 

circunstanciada sobre os resultados da 

revisão intercalar, e espera que tal 

avaliação inclua igualmente uma 

avaliação conjunta das poupanças 

orçamentais decorrentes do acordo de 

cooperação; 

Or. en 

 

 


