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20.4.2016 A8-0135/30 

Alteração  30 

Esteban González Pons 

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 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 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; 

69. Observa que, em 2014, as despesas 

relacionadas com o Prémio Lux 

ascenderam a 391 506 EUR, o que 

representa uma redução significativa em 

relação a anos anteriores (448 000 EUR 

em 2013 e 434 421 EUR em 2012), e 

abrangeram o processo oficial de seleção, 

o concurso, incluindo a legendagem nas 

24 línguas oficiais da União e a 

distribuição para as projeções nos 28 

Estados-Membros, bem como a cerimónia 

de entrega do prémio; 

 recorda que a publicidade e a promoção 

do Prémio LUX, assim como do Prémio 

Sakharov e dos direitos das mulheres, 

visam ilustrar o compromisso do 

Parlamento para com os valores 

consensuais, como os direitos humanos e 

a solidariedade, bem como o seu empenho 

na diversidade cultural e linguística; 

 reconhece que a publicidade ao Prémio 

LUX correspondeu a uma despesa de 193 

805 EUR, tendo chegado, sobretudo 

através dos meios de comunicação social, 

a cerca de 10 milhões de pessoas, 

incluindo 23 000 seguidores no 

Facebook; 

 reconhece o empenho permanente dos 

Gabinetes de Informação do Parlamento 

Europeu no Prémio LUX e recorda que as 
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despesas com exibições e eventos 

relacionados ascenderam a 317 434 EUR 

em 2014, o que corresponde a uma 

despesa média anual de cerca de 9 000 

EUR por cada gabinete de informação e 

de 9 EUR por participante (com base em 

35 227 participantes nos Estados-

Membros); 

 insta a que os resultados do estudo sobre o 

grau de sensibilização do Prémio Lux, 

solicitado no relatório de quitação 

orçamental de 2013, sejam facultados ao 

público até meados de maio, o mais tardar, 

e apresentados oficialmente à Comissão do 

Controlo Orçamental e à Comissão da 

Cultura e da Educação; 

Or. en 



 

AM\1092843PT.doc  PE579.921v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

20.4.2016 A8-0135/31 

Alteração  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 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; 

lamenta que, apesar dos vários pedidos, o 

Secretário-Geral não tenha elaborado 

uma proposta para um sistema de 

controlo mais seletivo, por exemplo 

concentrando-se nos gastos mais 

elevados, ou para um sistema de controlo 

por amostragem, e solicita que esta 

proposta seja elaborada sem mais 

demora; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Alteração  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-A. 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 

clarificar a lista de despesas que podem 

ser cobertas pelo subsídio para despesas 

gerais, para que todas as despesas 

possíveis sejam mencionadas e a lista 

tenha caráter exaustivo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Alteração  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Solicita à administração do Parlamento 

que apresente um relatório sobre a 

utilização das instalações do Parlamento 

por grupos de interesses e outras 

organizações externas; convida a Mesa a 

examinar a compatibilidade destes eventos 

com os trabalhos parlamentares, 

assegurando, simultaneamente, que o 

Parlamento Europeu continua a ser uma 

instituição aberta ao intercâmbio com a 

sociedade civil e ao debate público; 

47. Solicita à administração do Parlamento 

que apresente um relatório sobre a 

utilização das instalações do Parlamento 

por grupos de interesses e outras 

organizações externas, incluindo os vários 

fóruns permanentes entre os setores 

empresarial e financeiro e o Parlamento; 

convida a Mesa a examinar a 

compatibilidade destes eventos com os 

trabalhos parlamentares, assegurando, 

simultaneamente, que o Parlamento 

Europeu continua a ser uma instituição 

aberta ao intercâmbio com a sociedade 

civil e ao debate público; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Alteração  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Insta o Parlamento a adotar regras 

que prevejam a divulgação de todos os 

contributos de representantes de grupos 

de interesses para projetos de políticas, 

atos legislativos e alterações, a título de 

«pegada legislativa»; propõe que esta 

«pegada legislativa» consista num 

formulário anexo aos relatórios, onde 

sejam indicados 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 em que sejam 

enumerados todos os contributos 

recebidos por escrito; sugere que estes 

documentos sejam publicados em linha, 

na página Web oficial do Parlamento 

destinada aos deputados, com uma 

ligação direta para o Registo de 

Transparência; propõe igualmente que os 

relatores publiquem uma «pegada 

legislativa»; 

Or. en 
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