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18.10.2017 A8-0299/3 

Alteração  3 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Salienta a importância de incentivar 

cooperação na investigação no domínio da 

defesa na Europa, a fim de colmatar as 

principais insuficiências em matéria de 

capacidades, num momento em que os 

desenvolvimentos e incertezas a nível 

internacional exigem cada vez mais que a 

Europa intensifique os seus esforços em 

matéria de defesa; considera que as 

despesas adicionais a nível da União no 

domínio da investigação em defesa deverão 

ser compensados por poupanças a nível 

nacional; apoia o aumento da dotação 

para a ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa; 

solicita um programa de investigação no 

domínio da defesa com uma dotação 

orçamental específica no próximo quadro 

financeiro plurianual; reitera, no entanto, 

a sua posição de longa data de que as novas 

iniciativas devem ser financiadas através 

de novas dotações e não em detrimento dos 

programas da União já existentes; sublinha, 

além disso, a necessidade de melhorar a 

competitividade e a inovação na indústria 

de defesa europeia; 

24. Salienta a importância de incentivar 

cooperação na investigação no domínio da 

defesa na Europa, a fim de colmatar as 

principais insuficiências em matéria de 

capacidades, num momento em que os 

desenvolvimentos e incertezas a nível 

internacional exigem cada vez mais que a 

Europa intensifique os seus esforços em 

matéria de defesa; considera que as 

despesas adicionais a nível da União no 

domínio da investigação em defesa deverão 

ser compensados por poupanças a nível 

nacional; Reitera a sua posição de longa 

data, segundo a qual as novas iniciativas 

devem ser financiadas através de novas 

dotações e não em detrimento de 

programas existentes da UE; sublinha, 

além disso, a necessidade de melhorar a 

competitividade e a inovação na indústria 

de defesa europeia; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Alteração  4 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Acolhe com satisfação o novo 

pacote financeiro de 142,8 milhões de 

EUR que foi criado para facilitar a 

execução do Programa de Apoio às 

Reformas Estruturais (PARE) entre 2017 

e 2020; 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Alteração  5 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 56-A. Rejeita a proposta da Comissão de 

transferir 30 milhões de EUR do ICD, do 

IEVP, da PESC e da margem disponível 

da rubrica 4 para o orçamento de 2018, a 

fim de financiar o reforço das 

capacidades das forças militares através 

de um Instrumento para a Estabilidade e 

a Paz (IEP) revisto; salienta a 

necessidade de manter o nível de 

financiamento da política de vizinhança 

da União, das suas missões de polícia e 

justiça, no contexto da PESC e de prever 

uma margem disponível na rubrica 4 para 

fazer face a crises imprevistas; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Alteração  6 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Congratula-se com a criação do 

grupo de trabalho da Mesa do Parlamento 

sobre o subsídio de despesas gerais; 

recorda as expectativas de maior 

transparência relativamente ao subsídio de 

despesas gerais e a necessidade de 

trabalhar na definição de normas mais 

rigorosas no que diz respeito à 

responsabilização sobre as despesas 

autorizadas no quadro desse subsídio, sem 

incorrer em custos suplementares para o 

Parlamento; 

80. Congratula-se com a criação do 

grupo de trabalho da Mesa do Parlamento 

sobre o subsídio de despesas gerais; 

recorda as expectativas de maior 

transparência relativamente ao subsídio de 

despesas gerais e a necessidade de 

trabalhar na definição de normas mais 

rigorosas no que diz respeito à 

responsabilização sobre as despesas 

autorizadas no quadro desse subsídio, sem 

incorrer em custos líquidos suplementares 

para o Parlamento, sendo os custos para 

controlo de amostras compensados pelas 

poupanças globais previstas. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Alteração  7 

Indrek Tarand   

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Exorta a Mesa a adotar as 

seguintes alterações concretas relativas ao 

subsídio de despesas gerais: 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Alteração  8 

Indrek Tarand   

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80 – travessão 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - o subsídio de despesas gerais deve, em 

todos os casos, ser gerido numa conta 

bancária separada;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Alteração  9 

Indrek Tarand   

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A – travessão 2 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - os deputados devem conservar 

todos os recibos referentes ao subsídio de 

despesas gerais;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Alteração  10 

Indrek Tarand   

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A – travessão 3 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - o montante não despendido do 

subsídio de despesas gerais deve ser 

devolvido no fim do mandato; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Alteração  11 

Indrek Tarand  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A – travessão 4 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - controlos de uma amostra de 5% 

das despesas no âmbito do subsídio de 

despesas gerais devem ser introduzidos 

pelo serviço de auditoria interna do 

Parlamento Europeu; os resultados finais 

e as conclusões dessas auditorias devem 

constar do relatório anual publicado pelo 

Parlamento Europeu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Alteração  12 

Indrek Tarand   

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A – travessão 5 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - os deputados devem publicar, com 

uma periodicidade anual, um mapa geral 

das suas despesas, cobertas pelo subsídio 

de despesas gerais, por categoria (custos 

de comunicação, material de escritório, 

etc.); 

Or. en 

 

 


