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21.4.2016 A8-0135/58 

Alteração  58 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

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; 

33. Observa que foi difícil diferenciar 

plenamente a atividade política do 

Presidente da sua preparação enquanto 

«Spitzenkandidat» à chefia do seu partido 

nas eleições europeias de 2014, dificuldade 

essa que se verificou igualmente no caso 

de outros «Spitzenkandidaten»; 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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Alteração  59 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Alteração  60 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

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 2012, 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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Alteração  61 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

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 

 

 


