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13.4.2016 A8-0131/27 

Alteração  27 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Considera que a atual descrição das 

atividades parlamentares dos deputados no 

sítio Internet do Parlamento não é precisa e 

não reflete as atividades e a participação 

reais dos deputados; sugere que a prática 

atual de classificação de sítios Web seja 

abandonada e que sejam melhoradas as 

informações relativas às atividades de 

cada deputado no sítio Web oficial do 

Parlamento; solicita uma avaliação da 

apresentação, em particular, das 

declarações de voto e das intervenções de 

um minuto, incluindo a opção de as 

mesmas serem indicadas separadamente 

das intervenções em sessão plenária, bem 

como uma avaliação do valor 

acrescentado das declarações de voto e 

eventuais alternativas; espera que o grupo 

de trabalho competente da Mesa que trata 

desta questão apresente a sua agenda e as 

suas conclusões à Comissão dos 

Orçamentos, assim que estejam 

disponíveis; 

28. Considera que a atual descrição das 

atividades parlamentares dos deputados no 

sítio Internet do Parlamento não é precisa e 

não reflete as atividades e a participação 

reais dos deputados; espera que o grupo de 

trabalho competente da Mesa que trata 

desta questão apresente a sua agenda e as 

suas conclusões ao Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Alteração  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Entende que, no contexto 

económico atual, não devem ser lançados 

novos projetos de  Parlamentarium sem 

uma consulta e aprovação prévias da 

Comissão dos Orçamentos;   

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Alteração  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 38-A. Solicita ao Secretário-Geral um 

relatório anual de informação sobre os 

altos funcionários cujo contrato com o 

Parlamento tenha terminado e que, nas 

suas novas funções, possam estar em 

situação de conflito de interesses, como 

referido no artigo 16.º do Estatuto dos 

Funcionários; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Alteração  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-A. Insta o Secretário-Geral a abrir 

concursos internos para todas as 

categorias de pessoal, incluindo 

assistentes parlamentares acreditados; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Alteração  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-B. Considera que a rubrica orçamental 

intitulada «Intervenções a favor do 

pessoal da instituição», nomeadamente as 

subvenções pagas às organizações do 

pessoal a título da rubrica «Intervenções 

sociais» (1630-03), deve ser gerida de 

forma mais transparente e conjuntamente 

por todo o pessoal, ou seja, pelo Comité 

do Pessoal e pelo Comité dos APA; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Alteração  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 40-A. Lamenta profundamente os cortes 

propostos na previsão de receitas e 

despesas para 2017 no montante de 

1 200 000 EUR para os serviços de 

tradução e de 2 000 000 EUR para os 

serviços de interpretação, uma vez que 

reconhece a qualidade e o valor 

acrescentado dos serviços prestados pelos 

intérpretes; solicita um acordo rápido e 

sustentável entre o Secretário-Geral e os 

representantes dos intérpretes que 

combine condições de trabalho de alta 

qualidade e uma gestão eficiente, a fim de 

evitar situações de desequilíbrio em 

termos de horas de trabalho e de 

insegurança geral entre intérpretes; 

solicita ao Secretário-Geral que apresente 

mais propostas, tais como o aumento da 

tradução e interpretação a pedido, em 

particular no que se refere às atividades 

dos intergrupos do Parlamento Europeu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Alteração  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Apoia 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; a 

mesma permite condições de trabalho e de 

remuneração dignas para os motoristas, um 

melhor equilíbrio de género e a utilização 

de veículos menos poluentes; solicita à 

Mesa e ao Secretário-Geral que 

desenvolvam este projeto no âmbito do 

reforço das medidas de segurança a fim 

de proporcionar meios de transporte 

fiáveis e seguros aos deputados em todos 

os locais de trabalho do Parlamento  
solicita, por conseguinte, que, antes da 

adoção de uma decisão, sejam transmitidas 

informações pormenorizadas à Comissão 

dos Orçamentos; 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Alteração  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Congratula-se com a adoção de 

medidas para assegurar contratos 

públicos mais ecológicos e com uma 

vertente social, na sequência da revisão 

do Regulamento Financeiro; lamenta que 

não exista uma unidade equivalente ao 

EMAS que cubra as questões sociais, 

nomeadamente no âmbito dos 

procedimentos de adjudicação de 

contratos em que as instituições da União 

Europeia são parte, e que assegure um 

controlo da execução dos contratos; 

solicita a criação de uma unidade deste 

género no Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Alteração  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 56-A. Considera que é possível realizar 

mais poupanças nas despesas relativas ao 

mobiliário, uma vez que um aumento de 

3 589 832 EUR para 2016 e um aumento 

semelhante para 2017, em relação ao 

montante de 2 415 168 EUR relativo a 

2015, estão longe de ser razoáveis; 

Or. en 

 

 


