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20.4.2016 A8-0135/13 

Alteração  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 117-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 117-A. Solicita a criação de um sistema de 

alerta rápido em caso de emergência, que 

permita à DG ITEC, em colaboração com 

a DG SAFE, enviar comunicações 

rápidas por SMS ou por correio eletrónico 

aos deputados e ao pessoal que optem por 

fazer parte da lista dos destinatários dessa 

comunicação, a ser utilizada em 

determinadas situações de emergência; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Alteração  14 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Observa que os novos contratos para os 

serviços de restauração em Bruxelas, 

concluídos em 2015, já não preveem o 

direito de exclusividade de um fornecedor 

de serviços de restauração; espera que os 

pequenos pontos de restauração previstos 

em Bruxelas sejam explorados de forma a 

incluir PME e a promover a diversidade 

entre os prestadores de serviços de 

restauração, a fim de garantir um serviço 

de qualidade a um preço acessível; 

18. Observa que os novos contratos para os 

serviços de restauração em Bruxelas, 

concluídos em 2015, já não preveem o 

direito de exclusividade de um fornecedor 

de serviços de restauração; espera que os 

pequenos pontos de restauração previstos 

em Bruxelas sejam explorados com base 

em concessões, por pequenos e médios 

prestadores de serviços; mostra-se 

apreensivo pelo facto de que a seleção da 

empresa substitutiva de restauração não 

está, até à data, em conformidade com os 

contratos públicos ecológicos, devido à 

falta de informação sobre intolerância 

alimentar ou possíveis ingredientes 

alérgicos, à qualidade e aos preços da 

comida vegetariana e à maior quantidade 

de resíduos de plástico produzidos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Alteração  15 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Recorda que o subsídio para despesas 

gerais se destina a cobrir despesas no 

Estado-Membro de eleição, tais como 

despesas de aluguer, equipamento, 

material de escritório, documentação ou 

organização logística de eventos; observa 

que um sistema global de controlo do 

subsídio de mandato parlamentar dos 

deputados representaria entre 40 a 75 

novos lugares administrativos, o que 

contraria o plano de redução do pessoal; 

39. Recorda que o subsídio para despesas 

gerais se destina a cobrir despesas 

diretamente ligadas ao exercício do 

mandato parlamentar dos deputados no 

Estado-Membro de eleição e nas sedes 

oficiais do Parlamento Europeu, tais 

como despesas de arrendamento, 

equipamento, material de escritório, 

documentação ou organização logística de 

eventos; contesta que um sistema global de 

controlo do subsídio de mandato 

parlamentar dos deputados represente 

entre 40 a 75 novos lugares administrativos 

na área da gestão financeira; lamenta 

que, apesar de vários pedidos, em especial 

na quitação do PE relativa ao exercício de 

2013, o Secretário-Geral não tenha 

explorado as possibilidades de um sistema 

de controlo mais seletivo, como, por 

exemplo, controlos aleatórios de 

amostras, e solicita a apresentação de 

uma proposta sem mais demora; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Alteração  16 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-A. Insta o Parlamento a adotar regras 

a fim de divulgar todos os contributos 

recebidos dos lobistas ou representantes 

de grupos de interesses sobre os projetos 

de políticas, legislação e alterações, a 

título de «pegada legislativa»; propõe que 

esta «pegada legislativa» consista num 

formulário anexo aos relatórios que 

discrimine todos os representantes de 

grupos de interesses com os quais os 

responsáveis por um determinado 

processo se tenham reunido durante o 

processo de elaboração de cada relatório e 

que indique claramente que grupos de 

interesses exerceram uma influência 

significativa nesse processo, bem como 

num segundo documento, que enumere 

todos os contributos recebidos por escrito, 

a divulgar em linha na sua página oficial 

do sítio Internet do Parlamento, 

diretamente relacionados com o Registo 

de Transparência, e que os relatores 

publiquem uma «pegada legislativa»; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Alteração  17 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 48-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-B. Solicita à Mesa que crie a 

possibilidade técnica de que os deputados 

que o desejem publiquem na sua página 

Web oficial com que membros de grupos 

de interesse se reuniram; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Alteração  18 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Manifesta-se preocupado com a 

proposta de internalizar o serviço de 

motoristas e com os custos adicionais daí 

resultantes, o que significará um aumento 

de mais de 50 % em 2017, em comparação 

com 2016; 

97. Destaca que o Parlamento tem estado 

a internalizar vários serviços ao longo dos 

últimos anos, como o serviço de 

segurança; considera que a 

internalização dos serviços não representa 

necessariamente um aumento de 

eficiência e de eficácia dos serviços 

prestados; salienta que a internalização 

de serviços tem, a maior parte das vezes, 

gerado um aumento do custo do serviço 

prestado, prejudicando por conseguinte o 

princípio da boa gestão financeira; realça 

a falta de informações prestadas pelo 

Secretário-Geral aos órgãos de decisão 

quando se debate a internalização dos 

serviços; insta o Secretário-Geral e o 

Presidente a responderem a todas as 

perguntas colocadas pelos membros da 

Mesa, pelos membros das comissões 

CONT e BUDG e a fornecerem todas as 

informações e todos os estudos 

necessárias e exigidos antes de qualquer 

alargamento da internalização dos 

serviços, em especial no caso da 

internalização do serviço de motoristas; 
Manifesta-se preocupado com a proposta 

de internalizar o serviço de motoristas e 

com os custos adicionais daí resultantes, o 

que significará um aumento de mais de 50 

% em 2017, em comparação com 2016; 

tem sérias dúvidas quanto ao valor 
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 PT 

acrescentado desta internalização; 

entende, por isso, que a estimativa dos 

custos (+2,7 milhões de euros) é contrária 

à boa gestão financeira; conclui que se 

deve conceder prioridade a alternativas 

menos dispendiosas e mais eficazes e 

também mais eficientes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Alteração  19 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE  

Dennis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 133-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 133-A. Salienta a necessidade de aplicar 

contratos públicos ecológicos a todos os 

contratos e convites à apresentação de 

propostas; solicita metas vinculativas 

ambiciosas em prol dos contratos 

ecológicos, nomeadamente nos domínios 

da alimentação e restauração, veículos e 

transporte, equipamento sanitário e da 

água, papel, gestão de resíduos, 

equipamento informático e de 

representação gráfica, iluminação, 

limpeza e mobiliário; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Alteração  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Critica o custo total do Prémio Lux, o 

qual ascendeu a 585 311 EUR em 2014 

(448 000 EUR em 2013 2012: e 434 421 

EUR em 2012) lamenta profundamente o 

facto de os resultados de um estudo sobre 

o grau de sensibilização e impacto do 

Prémio Lux, solicitado no relatório de 

quitação orçamental de 2013, não estarem 

ainda disponíveis; insta a que os 

resultados deste estudo sejam facultados 

ao público até meados de maio de 2016 e 

apresentados oficialmente à sua Comissão 

do Controlo Orçamental; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Alteração  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 69 a (new) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Toma nota de que as despesas com 

o Prémio LUX para o Cinema em 2014 

ascenderam a 391 506 EUR, 

significativamente menos que em anos 

anteriores (2013: (448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR), a fim de cobrir a seleção 

oficial, o concurso, incluindo a 

legendagem nas 24 línguas oficiais da 

União e folhetos alusivos às projeções nos 

28 Estados-Membros, e a cerimónia da 

entrega dos prémios; recorda que a 

publicidade e a promoção do Prémio LUX 

para o Cinema, juntamente com o Prémio 

Sakharov e os direitos das mulheres, 

visam ilustrar o compromisso do 

Parlamento em relação a valores 

consensuais, tais como os direitos 

humanos e a solidariedade, bem como 

com o seu empenho pela diversidade 

cultural e linguística; regista o montante 

de 193 805 EUR na publicidade ao 

Prémio LUX para o Cinema, que, 

recorrendo sobretudo aos meios de 

comunicação social, alcançou cerca de 10 

milhões de pessoas, incluindo 23 000 

seguidores no Facebook; reconhece o 

compromisso constante dos gabinetes de 

informação do Parlamento Europeu 

(GIPE) em relação ao Prémio LUX para o 

Cinema e recorda que as despesas com 

projeções e eventos afins ascenderam a 
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317 434 EUR em 2014, o que corresponde 

a uma média anual de cerca de 9 000 

EUR por GIPE e a 9 EUR por 

participante (com base em 35 227 

participantes nos Estados-Membros); 

insta a que os resultados do inquérito 

sobre a sensibilização para o Prémio LUX 

para o Cinema, solicitado no relatório de 

quitação orçamental de 2013, sejam 

facultados ao público, o mais tardar, em 

meados de maio, e solicita que à 

apresentação oficial dos resultados se 

associem a Comissão do Controlo 

Orçamental e a Comissão da Cultura e da 

Educação; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Alteração  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita que se avalie cuidadosamente, 

com base no estudo do impacto do Prémio 

LUX, se a continuação de tal iniciativa 

vale a despesa incorrida; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


