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20.4.2016 A8-0135/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Apoia a necessidade de uma maior 

transparência no que se refere ao subsídio 

para despesas gerais; insta a Mesa a rever a 

lista de despesas que podem ser 

reembolsadas a título do subsídio para 

despesas gerais; 

40. Apoia a plena transparência no que se 

refere ao subsídio para despesas gerais, a 

fim de que os cidadãos europeus possam 

ter uma ideia bem definida sobre as 

despesas gerais dos deputados ao 

Parlamento Europeu; insta a Mesa a rever 

a lista de despesas que podem ser 

reembolsadas a título do subsídio para 

despesas gerais; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 65-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 65-A. Considera a Casa da História 

Europeia um projeto supérfluo tendo em 

conta a existência do Parlamentarium, o 

qual poderia incluir uma secção 

específica sobre a história da integração 

europeia; convida o Secretário-Geral a 

analisar formas alternativas de utilização 

do edifício Eastman e a ponderar o 

abandono do projeto da Casa da História 

Europeia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 88-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 88-A. Reitera as suas 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; solicita que a 

internalização apenas seja 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; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 127-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 127-A. Solicita a elaboração de um 

relatório detalhado sobre as obras 

realizadas nas principais entradas, com 

vista a torná-las mais seguras, incluindo o 

custo do pessoal responsável pela 

supervisão das obras; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

136-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 136-A. Considera aconselhável eliminar 

gradualmente as contribuições para os 

partidos políticos europeus por parte do 

orçamento do Parlamento, uma vez que, a 

nível nacional, os partidos recebem 

frequentemente subsídios dos Estados-

Membros; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 136-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 136-B. Considera aconselhável eliminar 

gradualmente as contribuições para as 

fundações políticas europeias por parte do 

orçamento do Parlamento, uma vez que, a 

nível nacional, as fundações recebem 

frequentemente subsídios dos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

 


