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21.10.2015 A8-0298/22 

Alteração  22 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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

Proposta de resolução 

N.º 28-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 28-B. Reitera que nem as dotações da 

PAC nem quaisquer outras dotações do 

orçamento devem ser utilizadas para 

financiar corridas de touros de morte; 

recorda que esse financiamento constitui 

uma clara violação da Convenção 

Europeia relativa à Proteção dos Animais 

nos Locais de Criação (Diretiva 98/58 /CE 

do Conselho); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Alteração  23 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Decide, por último, reforçar a dotação 

das agências com funções relacionadas 

com a migração num total de 26 milhões 

de EUR, sendo o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo (GEAA) aquela 

que recebe o maior aumento (12 milhões 

de EUR) relativamente ao PO; recorda que 

esta agência desempenha um papel central 

e de coordenação na execução das medidas 

provisórias no domínio da proteção 

internacional e que os Estados-Membros 

em causa solicitam cada vez mais a sua 

assistência; 

34. Decide, por último, reforçar a dotação 

das agências com funções relacionadas 

com a migração num total de 26 milhões 

de EUR, sendo o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo (GEAA) aquela 

que recebe o maior aumento (12 milhões 

de EUR) relativamente ao PO; recorda que 

esta agência desempenha um papel central 

e de coordenação na execução das medidas 

provisórias no domínio da proteção 

internacional e que os Estados-Membros 

em causa solicitam cada vez mais a sua 

assistência; solicita a adoção de medidas 

destinadas a reforçar o Serviço dos 

Direitos Fundamentais no âmbito da 

Frontex; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Alteração  24 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Solicita ao Secretário-Geral do 

Parlamento Europeu que apresente, antes 

das negociações sobre o orçamento de 

2017, um plano global sobre a forma de 

realizar economias suplementares, ou de 

gerar receitas, em domínios como os 

parques de estacionamento, o parque 

automóvel e o consumo de energia, entre 

outros; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Alteração  25 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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

Proposta de resolução 

N.º 71-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-B. Considera que o aumento de 

10 026 500 EUR para as despesas 

relacionadas com a assistência 

parlamentar não é adequado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Alteração  26 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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; 

considera que essas normas poderão 

incluir, num primeiro tempo, a obrigação 

de tornar públicas as relações de despesas 

e, num segundo tempo, a introdução de 

inspeções limitadas e rotativas; considera 

ainda que, atendendo às poupanças 

previstas no que respeita à utilização do 

subsídio para despesas gerais, esse 

sistema, que combinaria o controlo por 

parte dos cidadãos com uma ligeira 

supervisão pelo Parlamento Europeu, 

poderá ser concebido de uma forma 

eficiente e neutra em termos orçamentais, 

proporcionando a transparência 

necessária; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Alteração  27 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 

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

Proposta de resolução 

N.º 98-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 98-A. Entende que, a médio prazo, há que 

proceder a uma revisão do estatuto dos 

deputados com vista a chegar a um 

acordo sobre economias razoáveis; 

Or. en 

 

 


