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13.4.2016 A8-0131/21 

Alteração  21 

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 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. Lamenta a 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, seria uma alternativa 

preferível; considera que, a fim de reduzir as 

despesas, o serviço de motoristas só deve ser 

disponibilizado para deslocações entre o 

aeroporto ou a estação de caminhos de ferro e 

o local de trabalho; considera que todas as 

outras viagens devem ser organizadas pelos 

deputados a título privado; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Alteração  22 

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 48  

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Considera que a frota automóvel deveria 

ser composta por automóveis mais seguros e 

mais eficientes em termos de custos e de 

combustível; exorta o Secretário-Geral a 

apresentar um relatório sobre uma transição 

completa para veículos elétricos no final da 

década; 

48. Considera que a frota automóvel deveria 

ser composta por automóveis mais seguros e 

mais eficientes em termos de custos e de 

combustível; salienta que deve ser dada 

preferência à utilização de autocarros e 

monovolumes nas deslocações com origem e 

destino no aeroporto, a horas fixas; exorta o 

Secretário-Geral a apresentar um relatório 

sobre uma transição completa para veículos 

elétricos no final da década; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Alteração  23 

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 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 A8-0131/24 

Alteração  24 

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 52  

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Reconhece o papel dos Gabinetes de 

Informação do Parlamento (EIPO) no que 

respeita à sensibilização para as atividades do 

Parlamento e da União em geral; considera 

que devem ser previstas medidas em prol 

da eficiência no que diz respeito aos 

gabinetes de informação do Parlamento; 

considera que os EIPO devem, sempre que 

possível, ocupar os mesmos edifícios que 

as representações da Comissão e partilhar 

os seus serviços administrativos; solicita 

uma avaliação dos objetivos, das funções e 

do desempenho dos gabinetes de 

informação, à luz da qual devem ser 

definidas as prioridades; 

52. Solicita uma reforma completa dos 

Gabinetes de Informação do Parlamento 

(EIPO) e das representações da Comissão; 

considera que devem ocupar os mesmos 

edifícios, partilhando os seus serviços 

administrativos e reduzindo os custos; 

solicita uma avaliação dos objetivos, à luz 

da qual devem ser definidas as prioridades; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Alteração  25 

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 52-A (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 52-A. Lamenta a decisão relativa à 

abertura de um Parlamentarium em 

Berlim, cidade que não tem uma ligação 

direta com as atividades do Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Alteração  26 

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 55-A (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 55-A. Lamenta que as dotações para o 

financiamento dos partidos políticos 

europeus e das fundações políticas 

europeias tenham aumentado para 2017, 

atingindo um montante global de 

50 905 000 EUR, o que representa, em 

apenas 10 anos, um aumento de 248,46% 

em relação a 2008; 

Or. en 

 

 


