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21.3.2019 A8-0108/1

Alteração 1
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Regista a entrada em vigor, em 1 de 
janeiro de 2017, do texto revisto das regras 
aplicáveis ao pagamento de contribuições 
financeiras aos grupos de visitantes 
apadrinhados; solicita ao Secretário-Geral 
que publique sem demora uma avaliação 
destas regras; reitera o seu apelo para que 
seja suprimida a possibilidade de nomear 
um assistente parlamentar acreditado como 
chefe de grupo;

29. Regista a entrada em vigor, em 1 de 
janeiro de 2017, do texto revisto das regras 
aplicáveis ao pagamento de contribuições 
financeiras aos grupos de visitantes 
apadrinhados; solicita ao Secretário-Geral 
que publique sem demora uma avaliação 
destas regras; está extremamente 
preocupado com casos recentes de uso 
indevido; está firmemente convicto de que 
as regras aplicáveis ao pagamento de 
contribuições financeiras devem ser 
revistas o mais brevemente possível, para 
evitar que qualquer lucro possa ser 
gerado pelos deputados; exorta a Mesa a 
generalizar o reembolso com base em 
faturas para os grupos de visitantes; 
recorda o seu pedido para que seja 
suprimida a possibilidade de nomear um 
assistente parlamentar acreditado como 
chefe de grupo; reitera o seu apelo para 
que seja suprimida a possibilidade de 
nomear um assistente parlamentar 
acreditado como chefe de grupo;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/2

Alteração 2
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Regista com agrado o facto de 
terem sido criadas soluções técnicas para 
os deputados que pretendem utilizar a sua 
página no sítio Web do Parlamento para 
efeitos de divulgação das reuniões 
realizadas com representantes de 
interesses; observa também que a Mesa 
está a ponderar a possibilidade de esta 
solução ser alargada de molde a garantir 
que a informação esteja diretamente 
disponível no sítio Web do Parlamento;

36. Regista com agrado o facto de 
terem sido criadas soluções técnicas para 
os deputados que pretendem utilizar a sua 
página no sítio Web do Parlamento para 
efeitos de divulgação das reuniões 
realizadas com representantes de 
interesses; exorta a Mesa a alargar esta 
solução a todos os deputados de molde a 
garantir que a informação esteja 
diretamente disponível no sítio Web do 
Parlamento;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/3

Alteração 3
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Apoia os esforços no sentido de 
assegurar o serviço de motoristas a nível 
interno e os progressos alcançados até à 
data a este respeito; observa que o processo 
de internalização do serviço de motoristas 
permitiu um aumento qualitativo e 
quantitativo dos serviços prestados aos 
deputados, tornando possível dar uma 
resposta eficaz e eficiente em situações de 
emergência imprevisíveis e a aumentos 
súbitos da procura;

72. Apoia os esforços no sentido de 
assegurar o serviço de motoristas a nível 
interno e os progressos alcançados até à 
data a este respeito; observa que o processo 
de internalização do serviço de motoristas 
permitiu um aumento qualitativo e 
quantitativo dos serviços prestados aos 
deputados, tornando possível dar uma 
resposta eficaz e eficiente em situações de 
emergência imprevisíveis e a aumentos 
súbitos da procura; constata a 
implementação do Roteiro para a 
eletromobilidade, com vista à 
diversificação, à ecologização e à 
eletrificação da frota; recorda que existe 
agora um comboio direto entre o 
Parlamento Europeu em Bruxelas e o 
aeroporto e as gares ferroviárias 
principais, em que os deputados podem 
viajar gratuitamente.

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/4

Alteração 4
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 106-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

106-A. Expressa mais uma vez as suas 
preocupações com o Código de Conduta 
dos Deputados em vigor, porque não 
oferece garantias suficientes para evitar 
conflitos de interesses; está firmemente 
convicto de que o artigo 3.º do Código de 
Conduta dos Deputados deve ser 
reformulado, a fim de impor uma 
proibição clara aos deputados de 
manterem empregos paralelos ou de 
efetuarem qualquer outra tarefa 
remunerada; insta a que as regras sejam 
ainda mais melhoradas, para evitar um 
conflito de interesses sempre que antigos 
deputados que se dedicam a atividades de 
lóbi dirigido às instituições europeias 
durante o período em que auferem o 
subsídio de reintegração;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/5

Alteração 5
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 107-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

107-A. Insta a Mesa a dar cumprimento à 
vontade democrática do plenário no que 
se refere ao subsídio para despesas gerais 
o mais brevemente possível; insta, além 
disso, a Mesa a voltar a reunir o grupo de 
trabalho, para reformar o subsídio para 
despesas gerais, elaborando novas regras 
para uma maior transparência e 
prestação de contas;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/6

Alteração 6
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 107-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

107-B. Exorta, além disso, a Mesa a 
efetuar as seguintes alterações adicionais 
do subsídio para despesas gerais, além das 
já aprovadas pelo plenário:
– o controlo pelo serviço de auditoria 
interna do Parlamento Europeu de uma 
amostra de 5 % das despesas com o 
subsídio para despesas gerais; os 
resultados finais e as constatações 
deverão fazer parte do relatório anual de 
auditoria interna publicado pelo 
Parlamento Europeu;
– a necessidade de ser publicado pelos 
deputados, com uma periodicidade anual, 
um mapa geral das suas despesas por 
categoria (custos de comunicação, rendas 
de escritórios, material de escritório, etc.);
– o recurso a um auditor independente 
responsável pelo controlo anual das 
contas e pela publicação de um relatório 
de auditoria;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/7

Alteração 7
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 107-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

107-C. Recorda o artigo 62.º da Decisão 
da Mesa de 19 de maio e 9 de julho de 
2008 e a Decisão da Mesa de 5 de julho e 
18 de outubro relativas às medidas de 
aplicação do Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu, nos termos do qual 
«os montantes cobertos», incluindo o 
subsídio de despesas gerais, «são 
reservados exclusivamente ao 
financiamento de atividades ligadas ao 
exercício do mandato dos deputados e não 
podem cobrir despesas pessoais nem 
financiar subvenções ou donativos de 
carácter político» e «os deputados devem 
reembolsar o Parlamento dos montantes 
não utilizados»; solicita ao Secretário-
Geral e à Mesa do Parlamento Europeu 
que garantam que estas disposições sejam 
integralmente aplicadas e cumpridas;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/8

Alteração 8
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 107-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

107-D. É de opinião que o Parlamento 
Europeu deve rever tanto o Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu 
(2005/684/CE) como as medidas de 
execução do Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu (2009/C 159/01), 
para tornar o Estatuto dos Deputados 
mais justo, mais transparente e menos 
dispendioso, no respeito da liberdade e 
independência dos deputados e 
preservando a capacidade dos deputados 
para desempenhar as suas funções 
enquanto parlamentares;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/9

Alteração 9
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 132

Proposta de resolução Alteração

132. Reconhece que a denúncia de 
irregularidades é crucial para dissuadir as 
atividades ilícitas e as irregularidades; nota 
que, em 2017, não se registaram casos de 
denúncia de irregularidades parlamentares 
e dos três ocorridos em 2016, todos eles 
diziam respeito a assistentes parlamentares 
acreditados e foram despedidos pelos 
respetivos deputados; considera que, em 
geral, o Parlamento pode não estar a 
inspirar confiança junto do seu pessoal, 
nem, em particular, a conceder a proteção 
jurídica necessária aos assistentes 
parlamentares acreditados que pretendam 
denunciar irregularidades; solicita ao 
Secretário-Geral que corrija esta situação 
com urgência;

132. Reconhece que a denúncia de 
irregularidades é crucial para impedir e 
dissuadir as atividades ilícitas e as 
irregularidades; nota que, em 2017, não se 
registaram casos de denúncia de 
irregularidades parlamentares e dos três 
ocorridos em 2016, todos eles diziam 
respeito a assistentes parlamentares 
acreditados e foram despedidos pelos 
respetivos deputados; realça a posição 
vulnerável em que se encontram os 
assistentes parlamentares acreditados e os 
estagiários contratados pelos deputados 
no que diz respeito às regras internas de 
proteção dos autores de denúncias de 
irregularidades; observa com grande 
preocupação o facto de o Secretário-Geral 
reconhecer que «embora as regras em 
matéria de denúncia de irregularidades 
sejam aplicáveis aos assistentes 
parlamentares acreditados, o Parlamento 
não pode dar garantias em matéria de 
proteção do emprego»; insta o Secretário-
Geral a abordar esta situação e a cumprir 
as obrigações legais que recaem sobre o 
Parlamento ao abrigo do Estatuto dos 
Funcionários de proteger os autores de 
denúncias de irregularidades de todas as 
categorias de pessoal da União; insta o 
Secretário-Geral a prever que se apliquem 
aos assistentes parlamentares acreditados 
que denunciem irregularidades medidas 
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comparáveis às que se aplicam aos 
assistentes parlamentares acreditados que 
são vítimas de assédio, como, por 
exemplo, a mudança de posto de trabalho 
e o pagamento do vencimento até ao 
termo dos respetivos contratos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/10

Alteração 10
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 133-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

133-A. Regista a proposta da Comissão, 
de 23 de abril de 2017, relativa à proteção 
das pessoas que denunciam infrações ao 
direito da União apoia o correspondente 
relatório do Parlamento adotado na 
Comissão dos Assuntos Jurídicos em 20 
de novembro de 2018; lamenta que os 
agentes da União não sejam abrangidos 
pelo âmbito de aplicação objetivo da 
Diretiva; reconhece que as proteções 
previstas no relatório da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos conferem uma maior 
proteção do que nas próprias normas 
internas do Parlamento; insta o 
Secretário-Geral a alinhar estas normas 
internas com a posição do Parlamento 
sobre a proposta de diretiva;

Or. en


