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Alteração  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

Cláusula 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Realça que a União enfrenta atualmente 

várias situações de grande emergência, 

nomeadamente uma crise migratória e de 

refugiados sem precedentes; manifesta a 

convicção de que devem ser mobilizados, 

no orçamento da União, os recursos 

financeiros necessários para estar à altura 

dos desafios políticos e permitir que a 

União obtenha resultados e responda 

eficazmente a estas crises, com caráter 

prioritário e de elevada urgência; entende 

que a crise migratória e dos refugiados não 

pode ser resolvida apenas por recursos 

financeiros e que é necessário adotar uma 

abordagem global que contemple tanto a 

sua dimensão interna como a sua dimensão 

externa; entende que situações excecionais 

exigem medidas extraordinárias e que é 

necessário um compromisso político forte 

no sentido de garantir novas dotações para 

este fim; 

2. Realça que a União enfrenta atualmente 

várias situações de grande emergência, 

nomeadamente uma crise migratória e de 

refugiados sem precedentes; manifesta a 

convicção de que devem ser mobilizados, no 

orçamento da União, os recursos financeiros 

necessários para estar à altura dos desafios 

políticos e permitir que a União obtenha 

resultados e responda eficazmente a estas 

crises, com caráter prioritário e de elevada 

urgência; entende que a crise migratória e 

dos refugiados não pode ser resolvida apenas 

por recursos financeiros e que é necessário 

adotar uma abordagem global que contemple 

tanto a sua dimensão interna como a sua 

dimensão externa; entende que situações 

excecionais exigem medidas extraordinárias 

e que é necessário um compromisso político 

forte no sentido de garantir novas dotações 

para este fim; saliente, neste contexto, que a 

solidariedade é um princípio fundamental 

do orçamento da UE; receia que, no que se 

refere à crise dos refugiados, a 

solidariedade seja demonstrada de forma 

desigual pelos Estados-Membros; solicita à 

Comissão que apresente uma proposta 

sobre o modo como o orçamento da UE 

poderá suscitar da parte dos Estados-

Membros uma abordagem mais equilibrada 

no tocante à solidariedade; 

Or. en 
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Alteração  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

Cláusula 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Recorda que o PO previa meios de 

reforço no domínio da segurança e da 

migração, incluindo um mecanismo de 150 

milhões de EUR para a recolocação de 40 

000 pessoas em situação de necessidade de 

proteção internacional, o que levou a 

Comissão a exceder o limite máximo desta 

categoria em 124 milhões de EUR e a 

propor a mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade no mesmo valor; saúda o 

facto de o Conselho ter concordado com o 

princípio de mobilizar o Instrumento de 

Flexibilidade para este fim; assinala, no 

entanto, que é necessário um plano 

financeiro a longo prazo para responder à 

crise dos refugiados e considera que esta é 

uma questão à qual também deve ser dada 

resposta no âmbito da revisão do QFP; 

31. Recorda que o PO previa meios de 

reforço no domínio da segurança e da 

migração, incluindo um mecanismo de 150 

milhões de EUR para a recolocação de 40 

000 pessoas em situação de necessidade de 

proteção internacional, o que levou a 

Comissão a exceder o limite máximo desta 

categoria em 124 milhões de EUR e a 

propor a mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade no mesmo valor; saúda o 

facto de o Conselho ter concordado com o 

princípio de mobilizar o Instrumento de 

Flexibilidade para este fim; assinala, no 

entanto, que é necessário um plano 

financeiro a longo prazo para responder à 

crise dos refugiados, incluindo a criação 

de um fundo de  busca e salvamento, e 

considera que esta é uma questão à qual 

também deve ser dada resposta no âmbito 

da revisão do QFP; 

Or. en 
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Alteração  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

Cláusula 90 

 

Proposta de resolução Alteração 

90. Reitera que, a fim de assegurar um 

apoio adequado aos deputados no exercício 

das suas atividades parlamentares, é 

necessário um novo equilíbrio entre 

assistentes parlamentares acreditados e 

assistentes locais; regista que o Secretário 

Geral apresentou à Mesa uma proposta 

nesse sentido; lamenta que, até ao 

momento, a Mesa ainda não se tenha 

pronunciado a este respeito; considera que 

deve ser respeitado um período de 

transição aquando da aplicação da revisão 

das normas em vigor; espera que a decisão 

final entre em vigor a partir de julho de 

2016, o mais tardar, no termo do período 

de transição; 

90. Observa que estão atualmente a ser 

elaboradas as novas regras em matéria de 

assistência parlamentar; reitera que, a fim 

de assegurar um apoio adequado aos 

deputados no exercício das suas atividades 

parlamentares, é necessário um novo 

equilíbrio entre assistentes parlamentares 

acreditados e assistentes locais; solicita, 

por conseguinte, ao Secretário-Geral que 

apresente à Mesa uma proposta de 

decisão antes do final de 2015, que 

aborde, nomeadamente, as seguintes 

questões:  

 – limitação do número de assistentes 

locais por deputado, no respeito das 

condições específicas do exercício do 

mandato dos deputados nos diferentes 

Estados-Membros; 

 – regulamentação da repartição do 

subsídio entre os assistentes locais e os 

assistentes parlamentares acreditados; 

 – reforma do atual sistema de limitação 

dos salários dos assistentes locais na 

perspetiva, a mais longo prazo, de aplicar 

o princípio de «salário igual para 

trabalho igual»; 
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 –  introdução de um salário mínimo e de 

um limite máximo para a remuneração 

dos assistentes locais nos diferentes 

Estados-Membros; 

 – cobertura do atual pessoal das 

delegações nacionais pelo Estatuto dos 

assistentes acreditados dos deputados do 

Parlamento; 

 convida o Secretário-Geral a tomar todas 

as medidas necessárias para assegurar 

que os estagiários que trabalham para os 

deputados tenham direito a bolsas de 

estudo adequadas e a proteção social e 

que a aplicação da referida 

regulamentação seja controlada pelos 

serviços do Parlamento; convida o 

Secretário-Geral a introduzir uma 

formação obrigatória sobre o respeito e a 

dignidade no trabalho para os deputados 

e seus assistentes; considera que deve ser 

respeitado um período de transição 

aquando da aplicação da revisão das 

normas em vigor;  solicita ao Secretário-

Geral e à Mesa que informem a Comissão 

dos Orçamentos sobre a regulamentação 

revista o mais rapidamente possível, o 

mais tardar até fevereiro de 2016, a tempo 

para a preparação da previsão de receitas 

e despesas do Parlamento para o exercício 

de 2017; espera que a decisão final entre 

em vigor a partir de julho de 2016, o mais 

tardar; 

Or. en 

 

 


