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18.10.2018 A8-0313/49 

Alteração  49 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 
Proposta de resolução Alteração 

81. Reafirma que, numa nota à Mesa de 

8 de março de 2018, o seu 

Secretário-Geral admitiu que o fundo de 

pensões ligado ao regime voluntário de 

pensões dos deputados «esgotará o seu 

capital muito antes do fim das obrigações 

em matéria de pensões e, eventualmente, já 

em 2024»; solicita, por conseguinte, ao 

Secretário-Geral e à Mesa que, no pleno 

respeito pelo Estatuto dos Deputados, 

estabeleçam urgentemente com o fundo 

de pensões um plano claro para que o 

Parlamento assuma as suas obrigações e 

responsabilidades no tocante ao regime 

voluntário de pensão dos seus deputados 

imediatamente após as eleições de 2019; 

81. Reafirma que, numa nota à Mesa de 

8 de março de 2018, o Secretário-Geral do 

Parlamento admitiu que o fundo de 

pensões ligado ao regime voluntário de 

pensões dos deputados «esgotará o seu 

capital muito antes do fim das obrigações 

em matéria de pensões e, eventualmente, já 

em 2024»; lamenta o crescente e cada vez 

mais significativo défice atuarial do fundo 

e solicita ao Secretário-Geral e à Mesa que, 

no pleno respeito pelo Estatuto dos 

Deputados, estudem todas as opções para 

minimizar os encargos para o orçamento 

do Parlamento, incluindo, entre outros, 

taxas sobre as pensões pagas, um 

aumento da idade de reforma dos 

subscritores do Fundo e o fim da 

indexação; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Alteração  50 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 
Proposta de resolução Alteração 

85. Solicita ao Secretário-Geral que 

defina modalidades pormenorizadas para 

uma maior partilha de funções e serviços 

administrativos entre o Parlamento, o 

Comité das Regiões e o Comité Económico 

e Social Europeu; 

85. Solicita ao Secretário-Geral que 

defina modalidades pormenorizadas para a 

plena partilha de funções e serviços 

administrativos entre o Parlamento, o 

Comité das Regiões e o Comité Económico 

e Social Europeu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Alteração  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 79-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 79-A. Recorda que, no passado, o 

Parlamento votou a favor de os deputados 

conservarem os recibos das suas despesas, 

publicarem anualmente uma síntese das 

suas despesas e reembolsarem os 

montantes não utilizados aquando da 

cessação ou do termo dos seus mandatos; 

recorda a decisão da Mesa de criar um 

grupo de trabalho ad hoc para definir e 

publicar as regras relativas à utilização do 

subsídio de despesas gerais (SDG), na 

sequência das anteriores recomendações 

de quitação; lamenta a decisão da Mesa 

de não ter em conta a proposta do grupo 

de trabalho para a introdução do controlo 

de contas distintas, relacionadas com o 

SDG, por um auditor externo, impedindo 

assim uma verdadeira reforma do SDG; 

insta a Mesa a reatar imediatamente as 

discussões sobre o SDG e a chegar a um 

acordo antes do final deste mandato; 

considera que tal acordo deve incluir 
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regras comuns para uma maior 

transparência e responsabilidade 

financeira, tais como: (i) recurso a um 

auditor independente responsável pelo 

controlo anual das contas e pela 

publicação de um relatório de auditoria; 

(ii) outros controlos administrativos, caso 

o auditor não certifique que as despesas 

estão em conformidade com as regras do 

SDG; e (iii) o reembolso dos fundos não 

utilizados no final do mandato; 

Or. en 

 


