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20.4.2016 A8-0135/35 

Alteração  35 

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 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 60-A. Solicita à Mesa que preveja a 

possibilidade técnica de os deputados 

publicarem os seus calendários e, em 

particular, as suas reuniões com 

representantes de grupos de interesses na 

sua página Web oficial, se assim o 

desejarem; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Alteração  36 

Markus Pieper 

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; 

 lamenta profundamente o facto de o 

resultado de um estudo sobre o grau de 

sensibilização e impacto do Prémio Lux, 

solicitado no relatório de quitação 

orçamental de 2013, não estar ainda 

disponível; 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 
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Orçamental; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Alteração  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Constata que, pela primeira vez na 

história das eleições europeias, os 

partidos políticos europeus decidiram que 

o partido vencedor designaria um 

candidato para o cargo de Presidente da 

Comissão Europeia; congratula-se com o 

facto de o novo procedimento 

«Spitzenkandidat» ter como objetivo 

colmatar o défice democrático na eleição 

do Presidente da Comissão Europeia e de 

ter tido um resultado positivo, o qual se 

traduziu num aumento da visibilidade do 

papel do Parlamento Europeu enquanto 

principal instituição democrática da 

União; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Alteração  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Observa que foi difícil diferenciar 

plenamente a atividade política do 

Presidente da sua preparação enquanto 

«Spitzenkandidat» à chefia do Partido 

Socialista Europeu nas eleições europeias 

de 2014; considera que não foi feita uma 

distinção inequívoca entre os dois papéis; 

solicita uma separação mais clara das 

funções dos titulares de cargos e das 

candidaturas nas campanhas eleitorais 

europeias; lamenta a utilização, pelo 

menos indireta, do pessoal do Parlamento 

para ajudar na preparação da campanha 

e solicita que sejam tomadas medidas 

para assegurar que tal não se repita no 

futuro; lamenta, a este respeito, que o 

Presidente tenha transformado o perfil da 

Presidência do Parlamento Europeu no 

Twitter no seu perfil pessoal e o tenha 

utilizado durante a campanha; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Alteração  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Congratula-se com a disponibilização 

da lista das deslocações em serviço 

efetuadas pelo Presidente nos primeiros 

seis meses do ano de eleições em resposta 

ao questionário sobre a quitação de 2014; 

gostaria de solicitar informações 

adicionais sobre o meio de transporte 

utilizado pelo Presidente de Bruxelas para 

o local das reuniões e sobre se foram 

igualmente fretados voos privados; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Alteração  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Congratula-se com a disponibilização 

da lista das deslocações em serviço 

efetuadas pelo Presidente nos primeiros 

seis meses do ano de eleições em resposta 

ao questionário sobre a quitação de 2014; 

gostaria de solicitar informações 

adicionais sobre o meio de transporte 

utilizado pelo Presidente de Bruxelas para 

o local das reuniões e sobre se foram 

igualmente fretados voos privados; 

35. Congratula-se com a disponibilização 

da lista das deslocações em serviço 

efetuadas pelo Presidente nos primeiros 

seis meses do ano de eleições em resposta 

ao questionário sobre a quitação de 2014; 

saúda as informações adicionais sobre o 

meio de transporte utilizado pelo 

Presidente de Bruxelas para o local das 

reuniões, bem como os dados 

pormenorizados relativos ao voo fretado 

com destino a Lyon, com vista à 

participação do Presidente do Parlamento 

Europeu na cerimónia que assinalou o 

70º aniversário das primeiras deportações 

de crianças judias de Izieu para 

Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Alteração  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que, no período de 22 de 

janeiro a 18 de abril, as missões 

internacionais oficiais efetuadas pelo 

Presidente foram, em grande parte, 

realizadas com governos e representantes 

oficiais ligados a partidos e organizações 

socialistas; solicita mais informações a 

este respeito; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Alteração  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que, no período de 22 de 

janeiro a 18 de abril, as missões 

internacionais oficiais efetuadas pelo 

Presidente foram, em grande parte, 

realizadas com governos e representantes 

oficiais ligados a partidos e organizações 

socialistas; solicita mais informações a 

este respeito; 

36. Toma nota das missões internacionais 

oficiais efetuadas pelo Presidente no 

período de 22 de janeiro a 18 de abril; 

solicita, a este respeito, informações 

adicionais relativas a atividades 

semelhantes de outros deputados 

enquanto «Spitzenkandidaten»; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Alteração  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Recorda a sua resolução de quitação 

relativa ao exercício de 201210, na qual 

solicitou «informações detalhadas sobre a 

forma como o Presidente separou as 

funções inerentes ao exercício do seu 

cargo, que exige neutralidade política do 

ponto de vista partidário, das tarefas de 

preparação da sua candidatura como 

cabeça de lista dos Socialistas e 

Democratas às eleições europeias, em 

particular no que respeita ao pessoal do 

seu gabinete, aos gabinetes externos do 

PE e às despesas de viagem» (n.º 51); 

Suprimido 

____________________  

10 Resolução do Parlamento Europeu, de 

quarta-feira, 16 de Abril de 2014, que 

contém as observações que constituem 

parte integrante da sua decisão sobre a 

quitação pela execução do orçamento 

geral da União Europeia para o exercício 

de 2012, Secção I — Parlamento Europeu 

(JO L 266 de 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Alteração  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Recorda a sua resolução de quitação 

relativa ao exercício de 201210, na qual 

solicitou «informações detalhadas sobre a 

forma como o Presidente separou as 

funções inerentes ao exercício do seu 

cargo, que exige neutralidade política do 

ponto de vista partidário, das tarefas de 

preparação da sua candidatura como 

cabeça de lista dos Socialistas e 

Democratas às eleições europeias, em 

particular no que respeita ao pessoal do 

seu gabinete, aos gabinetes externos do 

PE e às despesas de viagem» (n.º 51);  

38. Lamenta o facto de o procedimento de 

quitação de 2012 ter sido utilizado com o 

objetivo de obter uma vantagem política 

um mês antes das eleições europeias de 

2014; recorda que a defesa dos interesses 

financeiros da União deve ser tão 

rigorosa e imparcial quanto possível, não 

devendo ser objeto de confronto durante a 

campanha, a fim de que seja possível 

recuperar a confiança dos cidadãos nas 

instituições europeias; 

_______________________  

10 Resolução do Parlamento Europeu, de 

quarta-feira, 16 de Abril de 2014, que 

contém as observações que constituem 

parte integrante da sua decisão sobre a 

quitação pela execução do orçamento 

geral da União Europeia para o exercício 

de 2012, Secção I — Parlamento Europeu 

(JO L 266 de 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Alteração  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Recorda a sua resolução de quitação 

relativa ao exercício de 201210, na qual 

solicitou «informações detalhadas sobre a 

forma como o Presidente separou as 

funções inerentes ao exercício do seu 

cargo, que exige neutralidade política do 

ponto de vista partidário, das tarefas de 

preparação da sua candidatura como 

cabeça de lista dos Socialistas e 

Democratas às eleições europeias, em 

particular no que respeita ao pessoal do seu 

gabinete, aos gabinetes externos do PE e às 

despesas de viagem» (n.º 51); 

38. Acolhe favoravelmente toda a 

informação recebida em tempo útil que 

esclareça «a forma como o Presidente 

separou as funções inerentes ao exercício 

do seu cargo, que exige neutralidade 

política do ponto de vista partidário, das 

tarefas de preparação da sua candidatura 

como cabeça de lista dos Socialistas e 

Democratas às eleições europeias, em 

particular no que respeita ao pessoal do seu 

gabinete, aos gabinetes externos do PE e às 

despesas de viagem»; solicita a prestação 

do mesmo nível de informação 

relativamente a todos os 

«Spitzenkandidaten» às eleições europeias 

de 2014; 

__________________  

10 Resolução do Parlamento Europeu, de 

quarta-feira, 16 de Abril de 2014, que 

contém as observações que constituem 

parte integrante da sua decisão sobre a 

quitação pela execução do orçamento 

geral da União Europeia para o exercício 

de 2012, Secção I — Parlamento Europeu 

(JO L 266 de 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 

 

 


