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20.4.2016 A8-0135/46 

Alteração  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 54-A. Considera que, devido aos recursos 

limitados do Parlamento e a fim de evitar 

a duplicação de esforços, a nova DG 

EPRS deve contribuir para as 

capacidades existentes, 

complementando-as,  no contexto do seu 

papel na consolidação da atividade 

principal do Parlamento, ou seja, a 

aprovação e o controlo da aplicação da 

legislação da UE e dos acordos 

internacionais, o processo de 

estabelecimento do orçamento e o 

controlo orçamental; insta a DG EPRS a 

focalizar mais as suas atividades na 

prestação de apoio especializado aos 

pedidos dos grupos políticos e deputados a 

título individual sobre questões relevantes 

para a atividade parlamentar; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Alteração  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 54-B. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de a transferência de pessoal para a 

DG EPRS proveniente de outros serviços 

ter um impacto negativo nos recursos 

disponíveis para executar tarefas 

essenciais para a atividade principal do 

Parlamento; insta o Secretário-Geral, 

tendo em conta a atual redução das 

iniciativas legislativas da Comissão, o que 

pode comprometer o papel do Parlamento, 

a reforçar os recursos disponíveis para 

estes serviços, a fim de que o Parlamento 

esteja efetivamente em pé de igualdade no 

que respeita às suas responsabilidade em 

matéria legislativa, de desenvolvimento, 

de aplicação e orçamental; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Alteração  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 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, tal 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 no Prémio 

LUX e recorda que as despesas com 

exibições e eventos relacionados 

ascenderam a 317 434 EUR em 2014, o 
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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 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Alteração  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Alteração  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Salienta que a redução de 5 % do 

pessoal que teve início em 2013 

compromete, em alguns casos, a 

qualidade do serviço público prestado aos 

cidadãos da União e está a ter um impacto 

negativo na saúde, na motivação e no 

bem-estar individual e familiar do pessoal 

do Parlamento; observa que, na 

sequência destas medidas, alguns postos 

ficam por preencher, devido à diminuição 

dos salários e à deterioração das 

condições de trabalho na função pública 

europeia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Alteração  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 81-A. Considera essencial, em prol da 

igualdade de oportunidades e do respeito 

pelos direitos laborais, que a classificação 

dos assistentes parlamentares acreditados 

nos respetivos graus seja da 

responsabilidade do Parlamento no 

futuro; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Alteração  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 106-A. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de a responsabilidade pela 

organização das reuniões e pela  gestão 

das conferências estar dispersa por 

diferentes DG; está igualmente 

preocupado com o recente encerramento 

sem precedentes de algumas cabinas 

linguísticas devido ao recrutamento 

insuficiente de intérpretes; insta o 

Secretário-Geral a melhorar o sistema de 

pedido de interpretação e a resolver as 

questões preocupantes relacionadas com 

o recrutamento de intérpretes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Alteração  53 

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 122 

 

Proposta de resolução Alteração 

122. Critica a conversão da conta oficial 

no Twitter do «Presidente do Parlamento 

Europeu» num veículo de campanha 

pessoal conducente ao sítio Web de um 

partido; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Alteração  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 131-A. Observa que as instituições e 

órgãos da União, ao abordarem os 

desafios atuais em matéria de segurança e 

de luta contra o terrorismo, dispõem de 

diferentes recursos,  regras e 

equipamentos, os quais não são 

compatíveis; considera que esta situação 

não só conduz a uma gestão ineficaz dos 

recursos no âmbito das respetivas 

administrações (o orçamento anual da 

Comissão e do Parlamento para despesas 

de segurança é de cerca de 40 milhões 

EUR cada, enquanto que o Conselho 

dispõe de cerca de 15 milhões de EUR e o 

Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) tem mais de 5 milhões EUR à sua 

disposição para garantir a segurança da 

sua sede só em Bruxelas), mas também 

pode aumentar a vulnerabilidade das 

instituições da União; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Alteração  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 131-B. Manifesta a sua preocupação com 

o atual ambiente que se vive em termos de 

segurança, em que existe uma grave 

ameaça terrorista em toda a Europa e não 

só, nomeadamente desde os ataques 

coordenados em Bruxelas e Paris e o 

ataque falhado no comboio Thalys; exorta 

todas as instituições da União a promover 

ativamente uma cooperação reforçada 

entre si, bem como com as autoridades 

nacionais dos países de acolhimento onde 

têm as suas sedes, gabinetes ou 

delegações, ou nos quais exercem as suas 

atividades; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Alteração  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 131-C. Insta o Secretário-Geral, bem 

como as respetivas autoridades 

administrativas da Comissão, do 

Conselho, do SEAE e das comissões 

parlamentares a explorar as possíveis 

bases para uma política de segurança 

comum interinstitucional, incluindo um 

plano de ação para desenvolver elementos 

comuns, nomeadamente as atividades e 

metodologias de avaliação dos riscos, 

recursos humanos e meios de proteção 

das respetivas autoridades políticas e 

convidados VIP, programas de formação 

e recursos para o pessoal responsável pela 

segurança, equipamento e tecnologias de 

controlo do acesso, segurança informática 

e das comunicações e gestão dos recursos 

especializados, elementos esses que devem 

estar em sinergia com as autoridades 

competentes dos países de acolhimento 

dos sítios principais da União, bem como 

dos seus gabinetes externos e delegações; 

Or. en 

 

 


