
AM\1180426PT.docx PE635.503v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.3.2019 A8-0108/31

Alteração 31
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de resolução
N.º 107

Proposta de resolução Alteração

107. Toma nota das atividades da Mesa 
no que se refere ao subsídio para despesas 
gerais (SDG), nomeadamente através da 
criação de um grupo de trabalho ad hoc 
para a definição e publicação das regras 
relativas à utilização deste subsídio; 
lamenta, no entanto, que a única decisão 
tomada pela Mesa diga respeito a uma 
lista não exaustiva das despesas elegíveis; 
observa, além disso, que o grupo de 
trabalho da Mesa poderia chegar a 
acordo quanto à necessidade de cada 
deputado do Parlamento dispor de uma 
conta bancária distinta destinada aos 
fundos recebidos no âmbito do SDG; 
toma nota da decisão da Mesa relativa ao 
subsídio para despesas gerais no sentido 
de aplicar as alterações acordadas apenas 
após as eleições de 2019; insta os 
deputados a serem plenamente 
responsáveis pelas despesas que efetuem 
no âmbito deste subsídio; observa que em 
anteriores resoluções de quitação foi 
solicitado o seguinte:

107. 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 a definição e 
publicação das 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 retomar imediatamente as 
discussões sobre o SDG e a chegar a um 
acordo o mais rapidamente possível; 
considera que tal acordo deve incluir 
regras comuns para uma maior 
transparência e responsabilidade 
financeira, exigindo:

-  a definição, o alargamento e a 
publicação das regras relativas à 
utilização do subsídio para despesas 
gerais (que exigem, nomeadamente, uma 
lista exaustiva das despesas elegíveis);

- que os deputados conservem todas 
as faturas relativas ao subsídio de 
despesas gerais;
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-  a conservação, pelos deputados, de 
todos os recibos referentes ao subsídio 
para despesas gerais;

- o recurso a um auditor 
independente responsável pelo controlo 
anual das contas e pela publicação de um 
relatório de auditoria;

-  a devolução, no fim do mandato, 
do montante do subsídio para despesas 
gerais não utilizado;

- que os deputados devolvam o 
montante do subsídio de despesas gerais 
não utilizado no final do mandato;
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