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Alteração 32
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender, Derek Vaughan
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.º 66-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

66-A. Observa que os membros do 
pessoal que trabalharam na instituição 
menos de 10 anos não têm direito a uma 
pensão da UE e têm de transferir as 
respetivas contribuições para outro fundo, 
que cumpra as regras do Parlamento no 
que toca ao tipo de fundo e à idade a 
partir da qual pode ser efetuado o 
reembolso; regista que muitos APA do 
Reino Unido não puderam transferir os 
seus direitos para fundos de pensões do 
Reino Unido que, segundo o Parlamento, 
não cumprem os requisitos; solicita ao 
Secretário-Geral que analise essa 
situação de imediato, a fim de assegurar 
que todos os membros do pessoal tenham 
acesso às suas contribuições;
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Alteração 33
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE
Gilles Pargneaux
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.º 98

Texto da Comissão Alteração

98. Constata que a média global de 
horas por semana passadas pelos 
intérpretes a prestar serviços de 
interpretação nas cabinas aumentou para 14 
em 2017; congratula-se com este aumento, 
em comparação com 13 horas e 25 minutos 
dedicadas à prestação de serviços de 
interpretação na cabina em 2016; lamenta 
que a evolução dos padrões de trabalho 
iniciada pelo novo Estatuto dos 
Funcionários tenha culminado numa greve 
que provocou perturbações na prestação de 
serviços de interpretação aos deputados; 
louva o trabalho realizado para assegurar 
os serviços de interpretação de base e 
garantir assim a continuidade do trabalho 
legislativo;

98. Constata que a média global de 
horas por semana passadas pelos 
intérpretes a prestar serviços de 
interpretação nas cabinas aumentou para 14 
em 2017; regista este aumento em 
comparação com 13 horas e 25 minutos 
dedicadas à prestação de serviços de 
interpretação na cabina em 2016; 
compreende que a evolução dos padrões de 
trabalho iniciada pelo novo Estatuto dos 
Funcionários tenha culminado numa greve 
que provocou perturbações na prestação de 
serviços de interpretação aos deputados; 
louva o trabalho realizado para assegurar 
os serviços de interpretação de base e 
garantir assim a continuidade do trabalho 
legislativo;
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