
 

AM\1092193PT.doc  PE579.912v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

13.4.2016 A8-0131/16 

Alteração  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

em nome do Grupo EFDD 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Fixa o nível global da sua previsão de 

receitas e despesas para 2017 em 1 900 873 

000 EUR, o que corresponde a um 

aumento total de 3,4 % em relação ao 

orçamento de 2016; 

7. Lamenta que o nível global da sua 

previsão de receitas e despesas para 2017 

tenha sido fixado em 1 900 873 000 EUR, 

o que corresponde a um aumento total de 

3,4 % em relação ao orçamento de 2016 e 

não tem em devida conta as restrições 

económicas enfrentadas por diversos 

Estados-Membros;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Alteração  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

em nome do Grupo EFDD 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Considera conveniente manter as 
dotações para as despesas de assistência 

parlamentar para 2017 ao mesmo nível de 

2016, respeitando a indexação legalmente 

vinculativa aplicável nos termos do 

Estatuto dos Funcionários; 

27. Lamenta o aumento das dotações para 

as despesas de assistência parlamentar 

aprovadas para 2016 e solicita, por 

conseguinte, que as dotações sejam 

mantidas ao mesmo nível de 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Alteração  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

em nome do Grupo EFDD 

 

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 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Entende que os deputados devem 

ser um exemplo para os cidadãos que 

enfrentam as consequências desastrosas 

da crise económica em vários Estados-

Membros e solicita, por conseguinte, uma 

redução de, pelo menos, 15 % dos seus 

vencimentos e subsídios; considera que o 

subsídio de estadia só deve ser pago com 

base numa declaração rigorosa das 

despesas com base em documentos 

comprovativos; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Alteração  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

em nome do Grupo EFDD 

 

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 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Recorda que o nível global do pessoal 

nos grupos políticos deve estar isento do 

objetivo de redução do pessoal de 5 %, em 

conformidade com as decisões tomadas no 

tocante aos exercícios de 2014, 2015 e 

2016; 

39. Considera que o nível global do 

pessoal nos grupos políticos deve ser 

incluído no objetivo de redução do pessoal 

de 5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Alteração  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

em nome do Grupo EFDD 

 

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 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Apoia a criação dos lugares 

suplementares necessários para a tradução 

e a interpretação para a língua irlandesa; 

isenta estes lugares adicionais do objetivo 

de redução de 5 %, em conformidade com 

a recomendação da Comissão; solicita ao 

Secretário-Geral que consulte os deputados 

irlandeses com vista a uma eventual 

racionalização do uso da língua irlandesa, sem 

comprometer os direitos garantidos dos 

deputados; 

40. Toma nota dos lugares suplementares 

necessários para a tradução e a 

interpretação para a língua irlandesa, que 

devem ser tidos em conta no objetivo de 

redução de 5 %; solicita ao Secretário-Geral 

que consulte os deputados irlandeses com vista 

a uma eventual racionalização do uso da língua 

irlandesa, sem comprometer os direitos 

garantidos dos deputados; 

Or. en 

 

 


