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18.10.2017 A8-0299/43 

Alteração  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 suplementares para o 

Parlamento; salienta que a necessidade de 

uma maior transparência em matéria de 

subsídio para despesas gerais dos 

Deputados ao Parlamento Europeu 

aconselha que cada um deles apresente 

relatórios públicos de fim de ano sobre as 

contas referentes a esse subsídio; apela, 

além disso, para que esses relatórios 

públicos passem a ser obrigatórios a 

partir de 2019, na sequência da revisão do 

Estatuto dos Deputados; 

Or. en 
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Alteração  44 

Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Recorda a análise de 2014 do TCE 

que estimou que os custos resultantes da 

dispersão geográfica do Parlamento 

ascendem a 114 milhões de EUR por ano; 

observa, além disso, as conclusões da 

resolução, de 23 de outubro de 2013, 

sobre a localização das sedes das 

Instituições da União Europeia11, que 

refere que 78 % de todas as deslocações 

em serviço dos funcionários do 

Parlamento são uma consequência direta 

da dispersão geográfica do mesmo; 

salienta que o relatório também indica 

que o impacto ambiental da dispersão 

geográfica está avaliado entre 11 000 a 19 

000 toneladas de emissões de CO22; 

chama novamente a atenção para a 

imagem pública negativa que esta 

dispersão transmite e solicita, por 

conseguinte, que seja elaborado um 

roteiro com vista à definição de uma 

única sede e à redução das rubricas 

orçamentais correspondentes; 

Suprimido 

__________________  

11 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


