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13.4.2016 A8-0131/8 

Alteração  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Limita o aumento das suas despesas 

ordinárias para 2017, sem os dois 

envelopes extraordinários, a 1,4% 

relativamente ao orçamento de 2016; 

6. Limita o aumento das suas despesas 

ordinárias para 2017, sem os dois 

envelopes extraordinários, a 1,4% 

relativamente às despesas ordinárias do 

orçamento de 2016 e a 0,6% em relação 
ao orçamento de 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Alteração  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Congratula-se com o alargamento do 

Portal Digital dos Deputados (Portal 

eletrónico); convida, no entanto, o 

Secretário-Geral a melhorar, à luz da 

iniciativa «sem papel», o atual sistema de 

envio aos deputados de cópia em papel dos 

recibos de pagamento, com vista à sua 

abolição até ao fim de 2017; considera que 

o portal eletrónico deve fornecer à partida 

esta funcionalidade a todos os deputados 

por via eletrónica, o que resultaria em 

poupanças consideráveis, quer em termos 

de tempo, quer em termos económicos; 

21. Congratula-se com o alargamento do 

Portal Digital dos Deputados (Portal 

eletrónico); convida, no entanto, o 

Secretário-Geral a melhorar, à luz da 

iniciativa «sem papel», o atual sistema de 

envio aos deputados de cópia em papel dos 

recibos de pagamento, com vista à sua 

abolição até ao fim de 2017 com base na 

decisão de cada deputado; considera que o 

portal eletrónico deve fornecer à partida 

esta funcionalidade a todos os deputados 

por via eletrónica, o que resultaria em 

poupanças consideráveis, quer em termos 

de tempo, quer em termos económicos; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Alteração  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Congratula-se com o aumento da 

qualidade do aconselhamento e da 

investigação fornecidos aos deputados e às 

comissões; recorda que, na altura da 

criação do Serviço de Estudos do 

Parlamento Europeu (EPRS) em 2013, foi 

prevista uma avaliação intercalar da 

eficácia da cooperação entre este e os 

departamentos temáticos; solicita, por 

conseguinte, ao Secretário-Geral que 

proceda a essa avaliação e apresente à 

Comissão dos Orçamentos os seus 

resultados até ao final de 2016; considera 

que essa avaliação deve conter propostas 

sobre a forma de garantir a melhor 

articulação entre o apoio prestado pelo 

EPRS e a evolução das respetivas 

comissões temáticas, satisfazendo ao 

mesmo tempo as necessidades dos 

deputados a título individual, sem que haja 

sobreposições com as atividades dos 

departamentos temáticos e sem encorajar a 

concorrência entre serviços; 

 

22. Congratula-se com o aumento da 

qualidade do aconselhamento e da 

investigação fornecidos aos deputados e às 

comissões; salienta que não deve ser feito 

qualquer corte em relação ao relatório do 

Secretário-Geral à Mesa com vista à 

elaboração do anteprojeto de previsão de 

receitas e despesas do Parlamento para o 

exercício de 2017; recorda que, na altura 

da criação do Serviço de Estudos do 

Parlamento Europeu (EPRS) em 2013, foi 

prevista uma avaliação intercalar da 

eficácia da cooperação entre este e os 

departamentos temáticos; solicita, por 

conseguinte, ao Secretário-Geral que 

proceda a essa avaliação e apresente à 

Comissão dos Orçamentos os seus 

resultados até ao final de 2016; considera 

que essa avaliação deve conter propostas 

sobre a forma de garantir a melhor 

articulação entre o apoio prestado pelo 

EPRS e a evolução das respetivas 

comissões temáticas, satisfazendo ao 

mesmo tempo as necessidades dos 

deputados a título individual, sem que haja 

sobreposições com as atividades dos 

departamentos temáticos e sem encorajar a 

concorrência entre serviços; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Alteração  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Solicita que se torne prática comum a 

possibilidade de assinar digitalmente os 

documentos internos em todos os casos, 

como formulários, declarações escritas, 

etc., garantindo simultaneamente a 

fiabilidade e a segurança; solicita que seja 

examinada a possibilidade de instalar um 

sistema de verificação TAN nos telemóveis 

dos deputados ao Parlamento Europeu; 

considera, além disso, que a utilização de 

máquinas de fax deve ser desencorajada e 

progressivamente eliminada; 

25. Solicita que se torne prática comum a 

possibilidade de assinar digitalmente os 

documentos internos em todos os casos, 

como formulários, declarações escritas, 

etc., garantindo simultaneamente a 

fiabilidade e a segurança; solicita que seja 

examinada a possibilidade de instalar um 

sistema de verificação TAN nos telemóveis 

dos deputados ao Parlamento Europeu; 

considera, além disso, que a utilização de 

máquinas de fax deve ser desencorajada e 

progressivamente eliminada com base na 

decisão de cada deputado; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Alteração  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Solicita que a situação relativa aos 

edifícios do Parlamento seja fielmente 

refletida no orçamento; solicita, por 

conseguinte, que o custo do edifício 

Konrad Adenauer figure claramente no 

orçamento definitivo do Parlamento e que, 

no futuro, os investimentos imobiliários 

sejam integrados no orçamento, a fim de 

evitar o recurso à transferência de 

remanescentes; 

32. Solicita que a situação relativa aos 

edifícios do Parlamento seja fielmente 

refletida no orçamento; solicita, por 

conseguinte, que o custo do edifício 

Konrad Adenauer figure claramente no 

orçamento definitivo do Parlamento e que, 

no futuro, os investimentos imobiliários 

sejam integrados no orçamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Alteração  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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. Observa que, após os recentes ataque, 

a Mesa do Parlamento Europeu decidiu 

por unanimidade internalizar o serviço de 

motoristas devido à sua extrema 

sensibilidade do ponto de vista da 

segurança; toma nota da proposta de 

internalização do serviço de motoristas por 

graves razões de segurança, substituindo o 

prestador de serviços externo por agentes 

contratuais do Parlamento; a internalização 

deve permitir condições de trabalho e de 

remuneração dignas para os motoristas e a 

utilização de veículos mais seguros; 

solicita que sejam transmitidas 

informações pormenorizadas à Comissão 

dos Orçamentos; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Alteração  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Solicita ao Secretário-Geral que 

proceda a conversações com a agência de 

viagens do Parlamento; encoraja a agência 

de viagens a intensificar a comparação dos 

preços; insta a agência de viagens a 

procurar ativamente bilhetes mais 

económicos aquando da reserva e, em 

geral, a oferecer preços mais competitivos 

aos deputados e a todas as categorias de 

pessoal, assegurando simultaneamente um 

nível adequado de conforto e condições 

apropriadas para a troca de bilhetes; 

49. Solicita ao Secretário-Geral que 

proceda a conversações com a agência de 

viagens do Parlamento; encoraja a agência 

de viagens a intensificar a comparação dos 

preços; insta a agência de viagens a 

procurar ativamente bilhetes mais 

económicos aquando da reserva e, em 

geral, a oferecer preços mais competitivos 

aos deputados e a todas as categorias de 

pessoal, assegurando simultaneamente 

condições apropriadas para a troca de 

bilhetes; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Alteração  15 

Paul Rübig 

em nome do Grupo PPE 

 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Apoia a criação de um serviço de 

interpretação em linguagem gestual 

internacional para todos os debates em 

sessão plenária, para que todos os cidadãos 

europeus possam ter efetivamente acesso, 

pelo menos, a estes debates; 

41. Apoia a criação de um serviço de 

interpretação em linguagem gestual 

internacional para todos os debates em 

sessão plenária, para que todos os cidadãos 

europeus possam ter efetivamente acesso, 

pelo menos, a estes debates, sem gerar 

custos adicionais para o Parlamento; 

Or. en 

 

 


