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Alteração  3 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Confirma a sua posição relativamente 

ao subsídio para despesas gerais 

formulada nas suas resoluções sobre o 

orçamento de 29 de abril de 2015 e de 28 

de outubro de 2015; reitera o apelo no 

sentido de maior transparência no que se 

refere ao subsídio para despesas gerais 

dos deputados; insta a Mesa a estabelecer 

normas mais precisas relativamente à 

prestação de contas sobre as despesas 

autorizadas a título deste subsídio, sem 

incorrer em custos adicionais para o 

Parlamento; 

29. Reitera o seu pedido à Mesa de que 

defina normas mais rigorosas no tocante 

à prestação de contas relativamente às 

despesas autorizadas a título do subsídio 

para despesas gerais, que poderiam 

incluir medidas com uma boa relação 

custo/eficácia, tais como a publicação 

pelos deputados dos seus registos de 

despesas, o que já é feito por um número 

crescente de deputados, e poderia ser 

acompanhada por um sistema 

simplificado para o reembolso das verbas 

não utilizadas; reitera que estas medidas 

não devem implicar a necessidade de 

pessoal adicional para a administração do 

Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Alteração  4 

 Helga Trüpel  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Verifica que, embora o 

estacionamento seja gratuito para o 

pessoal do Parlamento, ao pessoal que 

utiliza os transportes públicos só é 

reembolsada metade do passe anual; 

solicita ao Secretário-Geral que elabore 

uma estimativa dos subsídios anuais 

implicitamente concedidos aos que 

utilizam automóvel em comparação com 

os que utilizam outros meios de 

transporte, e que apresente propostas para 

corrigir eventuais desigualdades de 

tratamento decorrentes da utilização de 

diferentes modos de transporte, aplicando 

taxas de estacionamento adequadas ou 

prevendo um reembolso mais elevado dos 

passes para outros meios de transporte; 

Or. en 

Justificação 

 O custo de um lugar de estacionamento individual mantido pela Comissão é estimado em 1 

300 EUR/ano, ver "Plano de Mobilidade para o Pessoal da Comissão em Bruxelas 2006-

2009", página 5. http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. O preço de mercado está 

estimado em 2 500 EUR. Os que optam pelos transportes públicos têm direito a 290 EUR. Os 

ciclistas que optam por utilizar o estacionamento interior beneficiam de um subsídio 

equivalente a 1/10  do previsto para os automóveis (calculando o espaço necessário para 

estacionar uma bicicleta em relação ao ocupado por um automóvel). De igual modo, o 

pessoal do PE tem direito a duas vinhetas. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Alteração  5 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 49-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-B. Entende que, regra geral, os 

deputados e o pessoal não devem receber 

o reembolso dos voos em classe executiva 

no interior da União; 

Or. en 

 

 


