
 

AM\1092758PT.doc  PE582.501v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

20.4.2016 A8-0132/1 

Alteração  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Assinala, no entanto, que, em 2014, foi 

gasto um total de 8 277 556 EUR apenas 

em subsídios de viagem e de reunião 

destinados aos membros e suplentes do 

Comité, acrescidos de 409 100 EUR em 

missões e despesas de deslocação do 

pessoal; considera muito elevado o 

número de missões (787), bem como a 

despesa gerada pelos membros em 

subsídios de viagem e de reunião; 

considera que as missões dos membros 

devem ser descritas claramente no 

relatório anual de atividades (RAA), com 

uma listagem pormenorizada das despesas 

e uma análise de custos e benefícios; 

salienta que a referência às missões dos 

membros é vaga, imprecisa e não é 

claramente quantificada; insta o Comité a 

incluir sempre dados relativos  

às missões dos membros no seu RAA; 

8. Assinala, no entanto, que, em 2014, foi 

gasto um total de 8 277 556 EUR apenas 

em subsídios de viagem e de reunião 

destinados aos membros e suplentes do 

Comité, acrescidos de 409 100 EUR em 

missões e despesas de deslocação do 

pessoal; considera que as missões dos 

membros devem ser descritas no relatório 

anual de atividades (RAA); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Alteração  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a uma ampla utilização da 

videoconferência e de todos os 

instrumentos afins, no intuito de reduzir 

significativamente os custos; não 

compreende como um número tão elevado 

de missões à Grécia ou à Itália (77 e 125, 

respetivamente) se traduz em valor 

acrescentado para os cidadãos daqueles 

países ou de outros cidadãos da União 

Europeia; 

14. Exorta a uma ampla utilização da 

videoconferência e de todos os 

instrumentos afins, no intuito de reduzir 

significativamente os custos; assinala que, 

durante 2014, se realizaram missões à 

Grécia ou à Itália (77 e 125, 

respetivamente), a fim de organizar e levar 

a cabo reuniões nos Estados-Membros 

que exercem a Presidência da UE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Alteração  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Congratula-se com a adoção, pela 

Comissão, de uma decisão que estabelece 

regras em matéria de denúncia de 

disfuncionamentos1, que entrou em vigor 

em 1 de janeiro de 2016; considera que 

demorou demasiado tempo a implementar 

essas disposições; insta o Comité a 

publicá-las e a aplicá-las sem demora, e a 

informar a autoridade de quitação sobre o 

progresso na sua aplicação no relatório 

anual de atividades; 

32. Congratula-se com a adoção pelo 

Comité de uma decisão que estabelece 

regras em matéria de denúncia de 

disfuncionamentos1, que entrou em vigor 

em 1 de janeiro de 2016; considera que 

demorou demasiado tempo a implementar 

essas disposições; insta o Comité a 

publicá-las e a aplicá-las sem demora, e a 

informar a autoridade de quitação sobre o 

progresso na sua aplicação no relatório 

anual de atividades; enaltece, todavia, a 

estreita colaboração entre o Comité das 

Regiões e o Comité do Sistema Estatístico 

Europeu na elaboração de normas 

internas sobre a denúncia de 

disfuncionamentos, já que partilham 

alguns serviços e pessoal; saúda 

igualmente o facto de que essas regras 

estão a ser aplicadas retroativamente; 

__________________ __________________ 

1Decisão n.º 508/2015 do Comité das 

Regiões, de 17 de dezembro de 2015, que 

estabelece regras em matéria de denúncia 

de disfuncionamentos. 

1Decisão n.º 508/2015 do Comité das 

Regiões, de 17 de dezembro de 2015, que 

estabelece regras em matéria de denúncia 

de disfuncionamentos. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Alteração  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Reconhece que, de acordo com o 

Comité, não ocorreram situações de 

conflito de interesses durante o exercício 

de 2014; insta o Comité a publicar os CV e 

as declarações de interesses de todos os 

membros e altos funcionários e a adotar 

uma política interna e regras claras em 

matéria de prevenção e gestão de conflitos 

de interesses e situações de «porta 

giratória», de acordo com as orientações 

publicadas pelo Comité; espera que o 

Comité apresente esses CV, as declarações 

de interesses e as regras ao Parlamento, até 

ao final de junho de 2016; 

34. Reconhece que, de acordo com o 

Comité, não ocorreram situações de 

conflito de interesses durante o exercício 

de 2014; insta o Comité a publicar os CV e 

as declarações de interesses de todos os 

membros e a adotar uma política interna e 

regras claras em matéria de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses e situações 

de «porta giratória», de acordo com as 

orientações publicadas pelo Comité; espera 

que o Comité apresente esses CV, as 

declarações de interesses e as regras ao 

Parlamento, até ao final de junho de 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Alteração  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Toma nota dos esforços e das 

conquistas do Comité no sentido de 

reforçar a sua política de informação e de 

comunicação; 

35. Toma nota dos esforços e das 

conquistas do Comité no sentido de 

reforçar a sua política de informação e de 

comunicação; anima o Comité a reforçar 

a cooperação interinstitucional, a fim de 

melhorar a comunicação e a visibilidade 

bem como incrementar a presença de 

membros das instituições a nível 

nacional; saúda, a esse respeito, todos os 

esforços adicionais do Comité para 

melhorar o fluxo de informações e, por 

conseguinte, a transparência; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Alteração  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Conclui que, embora a lista de 2014 

das atividades do Comité de apoio às 

políticas da União seja bastante 

abrangente, o seu resultado prático é vago 

e impreciso; solicita uma análise SWOT 

aprofundada dos resultados e dos 

indicadores SMART em relação aos 

objetivos do Comité, juntamente com uma 

sinopse dos vários benefícios diretos para 

os cidadãos da União, em consequência 

do seu mandato e atividades. 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Alteração  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões 

2015/2160(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Conclui que, embora a lista de 2014 

das atividades do Comité de apoio às 

políticas da União seja bastante 

abrangente, o seu resultado prático é vago 

e impreciso; solicita uma análise SWOT 

aprofundada dos resultados e dos 

indicadores SMART em relação aos 

objetivos do Comité, juntamente com uma 

sinopse dos vários benefícios diretos para 

os cidadãos da União, em consequência do 

seu mandato e atividades. 

38. Conclui que, embora a lista de 2014 

das atividades do Comité de apoio às 

políticas da União seja bastante 

abrangente, o seu resultado prático é vago 

e impreciso; solicita ao Comité que 

apresente uma sinopse dos benefícios 

diretos para os cidadãos da União em 

consequência do seu mandato e atividades, 

por forma a melhorar e a maximizar o seu 

resultado prático; 

Or. en 

 

 


