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21.3.2019 A8-0108/14

Alteração 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Regista que as dotações finais do 
Parlamento para 2017 totalizaram 1 909 
590 000 EUR, ou 19,25 %, da categoria V 
do Quadro Financeiro Plurianual9, 
reservados para as despesas administrativas 
globais das instituições da União em 2017, 
o que corresponde a um aumento de 3,9 % 
em relação ao orçamento de 2016 (1 838 
613 983 EUR); salienta que este aumento 
é substancialmente superior ao valor 
correspondente à taxa de inflação belga 
em 2017, que ascendeu a apenas 2,65 %;

1. Lamenta o facto de as dotações 
finais do Parlamento para 2017 terem 
totalizado 1 909 590 000 EUR, ou 19,25 
%, da categoria V do Quadro Financeiro 
Plurianual9, reservados para as despesas 
administrativas globais das instituições da 
União em 2017, o que corresponde a um 
aumento de, pelo menos, 3,9 % em relação 
ao orçamento de 2016 (1 838 613 983 
EUR); observa que o orçamento do 
Parlamento aumentou, de forma 
constante, ao longo do atual legislatura, 
atingindo um total de, pelo menos, 1 999 
144 000 EUR no exercício de 2019; insta, 
por conseguinte, o Parlamento a fixar 
como principal objetivo para o seu 
orçamento uma redução, tanto quanto 
possível, dos seus próprios custos, a fim de 
obter poupanças significativas, enviando, 
assim uma mensagem de solidariedade 
aos cidadãos da UE;

_________________ _________________
9 Regulamento (UE, Euratom) n.º 
1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 
de 2013, que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 
2014-2020.

9Regulamento (UE, Euratom) n.º 
1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 
de 2013, que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 
2014-2020.
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21.3.2019 A8-0108/15

Alteração 15
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017; Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Solicita uma redução de, pelo 
menos, 20 % dos vencimentos mensais, 
das ajudas de custo e de outros 
emolumentos dos deputados, 
nomeadamente do subsídio para despesas 
gerais, enviando, assim, uma mensagem 
de solidariedade aos cidadãos da UE; 
insta a Mesa a rever as Medidas de 
Aplicação do Estatuto dos Deputados para 
alcançar a maior poupança possível nos 
subsídios dos deputados;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/16

Alteração 16
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Continua a lamentar profundamente 
que, até à data – não obstante os reiterados 
apelos do Parlamento no sentido de uma 
sede única ser estabelecida e do facto de os 
cidadãos da União não compreenderem por 
que razão o Parlamento deve repartir as 
suas atividades por dois lugares –, o 
Conselho Europeu ainda não tenha lançado 
um debate sobre a forma de ir ao encontro 
dos pedidos formulados pelo Parlamento a 
este respeito; recorda a análise efetuada 
pelo Tribunal em 2014, segundo a qual as 
poupanças anuais ascenderiam a 
114 milhões de EUR, caso o Parlamento 
Europeu centralizasse as suas atividades; 
recorda a resolução do Parlamento, de 
201310, em que os custos da dispersão 
geográfica do Parlamento são estimados 
num valor que se situaria entre 156 e 
204 milhões de euros por ano;

39. Continua a lamentar profundamente 
que, até à data – não obstante os reiterados 
apelos do Parlamento no sentido de uma 
sede única ser estabelecida e do facto de os 
cidadãos da União não compreenderem por 
que razão o Parlamento deve repartir as 
suas atividades por dois lugares –, o 
Conselho Europeu ainda não tenha lançado 
um debate sobre a forma de ir ao encontro 
dos pedidos formulados pelo Parlamento a 
este respeito; recorda a análise efetuada 
pelo Tribunal em 2014, segundo a qual as 
poupanças anuais ascenderiam a 
114 milhões de EUR, caso o Parlamento 
Europeu centralizasse as suas atividades; 
recorda a Resolução do Parlamento, de 
201310, em que os custos da dispersão 
geográfica do Parlamento são estimados 
num valor que se situaria entre 156 e 
204 milhões de euros por ano; lamenta o 
facto de os custos ocasionados pela 
dispersão geográfica do Parlamento 
poderem ascender, numa única 
legislatura, a mil milhões de euros e 
manifesta a sua oposição aos projetos 
imobiliários plurianuais que visam 
aumentar o espaço de escritório 
disponibilizado aos deputados tanto em 
Estrasburgo como em Bruxelas; solicita, 
por conseguinte, a rápida adoção de 
medidas práticas tendo em vista uma sede 
única do Parlamento para por termo ao 
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desperdício ulterior de fundos públicos;
_________________ _________________
10 P7_TA(2013)0498 10 P7_TA(2013)0498
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21.3.2019 A8-0108/17

Alteração 17
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 71-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

71-A. Considera que o Serviço de 
Viaturas do Parlamento deve ser utilizado 
pelos deputados exclusivamente para 
percorrerem o trajeto entre as instalações 
do Parlamento e os aeroportos ou as 
estações ferroviárias, ou vice-versa 
(trajetos primários), e que, para o efeito, 
se deveriam utilizar monovolumes e 
miniautocarros do Parlamento; salienta 
que, na Bélgica, os deputados europeus 
podem viajar gratuitamente nos 
comboios;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/18

Alteração 18
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 92-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

92-A. Lamenta que, nos últimos cinco 
anos,  isto é, de 2014 a 2018, inclusive, o 
arrendamento dos edifícios tenha custado 
ao Parlamento mais de 160 milhões de 
euros, dos quais 37 milhões de euros 
apenas no exercício de 2017; apela, por 
conseguinte, a que os contratos de 
arrendamento sejam renegociados a fim 
de alcançar a maior poupança possível 
neste domínio;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/19

Alteração 19
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 109

Proposta de resolução Alteração

109. 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»; solicita, por conseguinte, ao 
Secretário-Geral e à Mesa que estabeleçam 
urgentemente, no pleno respeito do 
Estatuto dos Deputados, 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;

109. Regista 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»; solicita, por conseguinte, ao 
Secretário-Geral e à Mesa que encontrem 
uma solução que não acarrete encargos 
financeiros ulteriores para o contribuinte 
europeu;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/20

Alteração 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 109-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

109-A. Considera que é necessário rever a 
Decisão 2005/684/CE relativa ao Estatuto 
dos Deputados, de molde a prever uma 
alteração do artigo 14.º, de molde a 
assegurar que os direitos à pensão dos 
deputados do Parlamento Europeu 
estejam em consonância com os sistemas 
de segurança social dos cidadãos comuns 
dos Estados-Membros, quer no que diz 
respeito ao cálculo do montante quer aos 
requisitos contributivos e de idade 
necessários para beneficiar de um direito 
a pensão; solicita, por outro lado, um 
novo cálculo das pensões pagas a título do 
orçamento da UE a antigos deputados que 
adquiriram esse direito antes e depois da 
entrada em vigor do atual Estatuto dos 
Deputados;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/21

Alteração 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 145-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

145-A. Solicita que se ponha termo às 
despesas relacionadas com as fundações e 
os partidos políticos europeus e sublinha 
que as fundações deveriam depender 
exclusivamente dos recursos próprios e 
deixar de depender financeiramente do 
orçamento do Parlamento;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/22

Alteração 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
2018/2167(DEC)

Proposta de resolução
N.º 149-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

149-A. Lamenta o facto de as despesas de 
reuniões e de outras atividades de antigos 
deputados (rubrica orçamental 440) e o 
custo de reuniões e de outras atividades 
da Associação Parlamentar Europeia 
(rubrica orçamental 442) terem ascendido 
a 420 000 EUR no exercício de 2017 e 
salienta que as associações subjacentes a 
estas atividades deveriam depender 
exclusivamente dos recursos próprios e 
não depender financeiramente do 
orçamento do Parlamento;

Or. en


