
 

AM\1092195PT.doc  PE579.912v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

13.4.2016 A8-0131/1 

Alteração  1 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Convida a Mesa a apresentar uma 

estratégia a longo prazo do Parlamento 

relativamente aos edifícios; reitera que os 

investimentos a longo prazo, como os 

projetos imobiliários do Parlamento, 

devem ser tratados de forma prudente e 

transparente; insiste na necessidade do 

máximo rigor na gestão dos custos e no 

planeamento e supervisão dos projetos; 

reitera o seu apelo no sentido de um 

processo de decisão transparente no 

domínio da política imobiliária, assente em 

informação precoce e tendo em devida 

conta o artigo 203.º do Regulamento 

Financeiro; considera que a estratégia 

imobiliária a longo prazo deve incluir um 

relatório sobre as razões do atraso e da 

derrapagem dos custos da Casa da História 

Europeia; 

31. Convida a Mesa a apresentar uma 

estratégia a longo prazo do Parlamento 

relativamente aos edifícios; reitera que os 

investimentos a longo prazo, como os 

projetos imobiliários do Parlamento, 

devem ser tratados de forma prudente e 

transparente; insiste na necessidade do 

máximo rigor na gestão dos custos e no 

planeamento e supervisão dos projetos; 

reitera o seu apelo no sentido de um 

processo de decisão transparente no 

domínio da política imobiliária, assente em 

informação precoce e tendo em devida 

conta o artigo 203.º do Regulamento 

Financeiro; considera que o projeto da 

Casa da História Europeia deve ser 

abandonado; 

Or. en 
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Alteração  2 

Michał Marusik 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Manifesta reservas em relação à 

proposta de internalização do serviço de 

motoristas, substituindo o prestador de 

serviços externo por agentes contratuais do 

Parlamento, que corresponderá a cerca de 

3,7 milhões de euros de despesas 

adicionais imediatas; considera que um 

contrato externo bem organizado, 

celebrado de acordo com as regras 

aplicáveis em matéria de contratos 

públicos, no âmbito do qual o prestador 

de serviços externo esteja claramente 

obrigado a assumir a responsabilidade 

pelos controlos de segurança e a 

verificação de antecedentes, bem como a 

garantir condições de trabalho e de 

remuneração dignas, deve ser 

considerado uma opção alternativa; 

considera que a internalização só deverá 

ser ponderada se os seus custos não forem 

superiores aos custos do sistema atual e se 

a mesma permitir condições de trabalho e 

de remuneração dignas para os 

motoristas, um melhor equilíbrio de 

género e a utilização de veículos menos 

poluentes; solicita que, antes da adoção de 

uma decisão, sejam transmitidas 

informações pormenorizadas à Comissão 

dos Orçamentos; 

46. Rejeita a proposta de internalização do 

serviço de motoristas, substituindo o 

prestador de serviços externo por agentes 

contratuais do Parlamento, que 

corresponderia a cerca de 3,7 milhões de 

euros de despesas adicionais imediatas; 

considera que, atendendo à abertura de 

uma nova ligação ferroviária direta entre 

o Aeroporto Nacional de Bruxelas e a 

estação de Bruxelas Luxemburgo, o 

serviço de motoristas está a perder a sua 

utilidade e que, por conseguinte, a sua 

supressão, pelo menos em Bruxelas, deve 

ser considerada uma opção alternativa 

preferível; solicita que, antes da adoção de 

uma decisão, sejam transmitidas 

informações pormenorizadas à Comissão 

dos Orçamentos; 

Or. en 
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