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21.10.2015 A8-0298/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Realça, assim, novamente a sua 

oposição ao conceito de uma reserva de 

pessoal comum entre agências, 

reafirmando, não obstante, a sua abertura 

para libertar postos de trabalho através de 

ganhos de eficiência entre as agências, 

mediante o reforço da cooperação 

administrativa ou mesmo a análise das 

possibilidades de fusões, quando 

necessário, e mediante a concentração de 

certas funções na Comissão ou noutra 

agência; 

61. Acolhe com agrado o conceito de uma 

reserva de pessoal comum entre agências e 

incentiva à sua utilização sempre que 

possível; reafirma a sua abertura para 

reduzir postos de trabalho através de 

ganhos de eficiência entre as agências, 

mediante o reforço da cooperação 

administrativa ou mesmo a análise das 

possibilidades de fusões, quando 

necessário, e mediante a concentração de 

certas funções na Comissão ou noutra 

agência; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Deplora o aumento do 

financiamento público para os partidos 

políticos europeus (que passou de 10 339 

866 EUR em 2008 para 31 400 000 EUR 

em 2016) e para as fundações políticas 

europeias (que passou de 4 268 630 EUR 

em 2008 para 18 700 000 EUR em 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 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. Lamenta o aumento das despesas 

relacionadas com a assistência 

parlamentar; entende que o apoio 

prestado aos deputados no exercício das 

suas atividades parlamentares já é 

adequado;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Reitera o apelo a uma maior 

transparência no que se refere ao subsídio 

de despesas gerais dos deputados; insta a 

Mesa a trabalhar na definição de normas 

mais rigorosas relativamente à prestação de 

contas sobre as despesas autorizadas no 

quadro deste subsídio, sem incorrer em 

custos suplementares para o Parlamento; 

97. Reitera o apelo a uma maior 

transparência no que se refere ao subsídio 

de despesas gerais dos deputados; insta a 

Mesa a trabalhar na definição de normas 

mais rigorosas relativamente à prestação de 

contas sobre as despesas autorizadas no 

quadro deste subsídio, sem incorrer em 

custos suplementares para o Parlamento; 

solicita, além disso, uma redução das 

remunerações, dos subsídios e das 

despesas de viagem dos deputados; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 106 

 

Proposta de resolução Alteração 

106. Repõe a taxa de redução fixa no seu 

nível inicial de 4,5 %, a fim de garantir 

que o Comité Económico e Social Europeu 

possa satisfazer as suas necessidades e 

fazer face à contínua redução do seu 

pessoal no contexto do acordo de 

cooperação concluído entre o Parlamento 

e o Comité; 

106. Solicita uma revisão radical do papel 

do Comité Económico e Social Europeu e 

uma redução consequente das suas 

dotações; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Alteração  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

N.º 108 

 

Proposta de resolução Alteração 

108. Reduz, por um lado, a remuneração 

e os subsídios num montante 

correspondente a 66 revalorizações e a 

quatro novos lugares não contabilizados 

no projeto de orçamento, a fim de refletir 

a transferência desses lugares para o 

Parlamento; 

108. Solicita uma revisão radical do papel 

do Comité das Regiões e uma redução 

consequente das suas dotações; 

Or. en 

 

 


