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Alteração 1
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
Citação

Projeto de parecer Alteração

– Tendo em conta as suas reiteradas
votações por maioria de ¾ a fim de pôr 
termo à dispersão do Parlamento por três 
locais de trabalho, nomeadamente as suas 
resoluções de 23 de outubro de 2012 sobre 
a posição do Conselho sobre o projeto de 
orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2013 – todas as secções e de 6 
de fevereiro de 2013 sobre as orientações 
para o processo orçamental de 2014 – todas 
as secções à exceção da secção Comissão, 
e a sua decisão de 10 de maio de 2012 que 
contém as observações que acompanham a 
sua decisão sobre a quitação pela execução 
do orçamento geral da União Europeia para 
o exercício de 2010, Secção I – Parlamento 
Europeu,

– Tendo em conta as suas votações a fim 
de pôr termo à dispersão do Parlamento por 
três locais de trabalho, nomeadamente as 
suas resoluções de 23 de outubro de 2012 
sobre a posição do Conselho sobre o 
projeto de orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2013 – todas 
as secções e de 6 de fevereiro de 2013 
sobre as orientações para o processo 
orçamental de 2014 – todas as secções à 
exceção da secção Comissão, e a sua 
decisão de 10 de maio de 2012 que contém 
as observações que acompanham a sua 
decisão sobre a quitação pela execução do 
orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2010, Secção I – Parlamento 
Europeu,

Or. en

Justificação

As reiteradas votações para pôr termo à dispersão do Parlamento por três locais de trabalho 
não tiveram como resultado uma maioria de ¾.

Alteração 2
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o orçamento geral, de A. Considerando que o orçamento geral, de 
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0359.
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0048.
3 Textos aprovados, P7_TA(2012)0155.
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acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206,
estimando-se em 180 000 000 EUR as 
despesas diretamente relacionadas com a 
dispersão por três locais de trabalho;

acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206,
e que o Parlamento não dispõe de dados 
atualizados sobre os custos gerados por 
cada um dos seus locais de trabalho;

Or. fr

Alteração 3
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se em 180 000 000 EUR as 
despesas diretamente relacionadas com a 
dispersão por três locais de trabalho;

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se em 152 300 000 EUR (dos 
quais 28 300 000 EUR, relativos à 
amortização anual, são de natureza 
teórica e não constituem uma despesa 
orçamental) as despesas diretamente 
relacionadas com a dispersão por três 
locais de trabalho 

Or. en

Alteração 4
Constance Le Grip

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se em 180 000 000 EUR as 
despesas diretamente relacionadas com a
dispersão por três locais de trabalho;

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se em 51,61 milhões de euros 
(ou seja, 0,04% do orçamento anual da 
UE ou 10 cêntimos de euro por cidadão 
por ano) as despesas relacionadas com as 
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12 sessões plenárias (comparativamente 
às despesas que seriam geradas em 
Bruxelas), segundo os valores 
reconhecidos pelo Secretário-Geral do 
Parlamento Europeu no documento 
intitulado "Replies to the questionnaire in 
preparation to the EP discharge for 2011" 
(respostas ao questionário para a 
preparação da quitação do Parlamento 
Europeu para 2011);

Or. fr

Alteração 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se em 180 000 000 EUR as 
despesas diretamente relacionadas com a 
dispersão por três locais de trabalho;

A. Considerando que o orçamento geral, de 
acordo com as estimativas do Parlamento 
para 2014, se eleva a EUR 1 808 144 206, 
estimando-se entre 169 e 204 milhões de 
euros as despesas diretamente relacionadas 
com a dispersão geográfica por três locais 
de trabalho;

Or. en

Alteração 6
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que o Protocolo n.º 6  
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ao Tratado estabelece que o Parlamento 
tem sede em Estrasburgo, que as 
comissões parlamentares se reúnem em 
Bruxelas e que o Secretariado-Geral 
permanece no Luxemburgo;

Or. en

Alteração 7
Constance Le Grip

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a transferência 
das sessões plenárias de Estrasburgo para 
Bruxelas permitiria economizar 1,5 
milhões de euros, tal como referido pelo 
Secretariado-Geral do Parlamento 
Europeu no seu documento intitulado 
"Replies and Follow-up to the Discharge 
for 2010", mais precisamente no n.º 28 
("Costs of using Strasbourg as the seat of 
the EP");

Or. fr

Alteração 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que, desde o início da 
atual legislatura, tanto as comissões como 
o plenário apresentaram à Administração 
do Parlamento Europeu diversos pedidos 
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específicos no sentido de serem 
apresentadas estimativas abrangentes, 
pormenorizadas e fiáveis dos custos 
adicionais relativos a cada um dos três 
locais de trabalho;

Or. en

Alteração 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que os valores 
constantes do relatório do Secretário-
Geral à Mesa, de setembro de 2002, 
representam a última estimativa global de 
custos disponível;

Or. en

Alteração 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando A-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-C. Considerando que a estimativa do 
Secretário-Geral, de 2002, foi confirmada 
pelo relatório do Grupo de Trabalho 
Conjunto da Mesa e da Comissão dos 
Orçamentos sobre o orçamento do 
Parlamento para 2012, que integra na 
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estimativa de 148 milhões de euros o custo 
de amortização anual de 25 milhões de 
euros relativo aos edifícios de 
Estrasburgo, a ter em conta desde a sua 
aquisição;

Or. en

Alteração 11
Constance Le Grip

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o tempo consumido 
para efeito das deslocações mensais às 
sessões plenárias de quatro dias se elevou 
a 69 562 dias no caso dos funcionários e a
31 316 dias no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados, o que 
representa uma despesa de € 16 652 490 
no caso dos funcionários e de € 5 944 724 
no caso dos assistentes parlamentares 
acreditados;

B. Considerando que os custos decorrentes
das deslocações se elevam a 
EUR 16 652 490 no caso dos funcionários 
e a EUR 5 944 724 no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados;

Or. fr

Alteração 12
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o tempo consumido 
para efeito das deslocações mensais às 
sessões plenárias de quatro dias se elevou a 
69 562 dias no caso dos funcionários e a 31 
316 dias no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados, o que representa 
uma despesa de € 16 652 490 no caso dos 

B. Considerando que o tempo consumido 
para efeito das deslocações mensais às 
sessões plenárias de quatro dias se elevou a 
69 562 dias no caso dos funcionários (dos 
quais 3115 dias de missão dos gabinetes 
de informação também teriam de ser 
considerados se o Parlamento estivesse 
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funcionários e de € 5 944 724 no caso dos 
assistentes parlamentares acreditados;

localizado num único lugar) e a 31 316 
dias no caso dos assistentes parlamentares 
acreditados, o que representa uma despesa 
de € 16 652 490 no caso dos funcionários e 
de € 5 944 724 no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados;

Or. en

Alteração 13
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o tempo consumido 
para efeito das deslocações mensais às 
sessões plenárias de quatro dias se elevou 
a 69 562 dias no caso dos funcionários e a 
31 316 dias no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados, o que representa 
uma despesa de € 16 652 490 no caso dos 
funcionários e de € 5 944 724 no caso dos 
assistentes parlamentares acreditados;

B. Considerando que o tempo consumido 
para efeito das deslocações mensais entre a 
sede do Parlamento e os seus outros locais 
de trabalho se elevou a 69 562 dias no 
caso dos funcionários e a 31 316 dias no 
caso dos assistentes parlamentares 
acreditados, o que representa uma despesa 
de € 16 652 490 no caso dos funcionários e 
de € 5 944 724 no caso dos assistentes 
parlamentares acreditados;

Or. fr

Alteração 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que o impacto 
económico do Parlamento Europeu na 
cidade e na região de Estrasburgo é 
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reduzido em comparação com o de outros 
organismos europeus que aí têm pessoal 
permanente, pois que o Parlamento 
contribui com cerca de 223 postos de 
trabalho, comparativamente a quase 3000 
funcionários permanentes do Conselho da 
Europa e mais de 4000 funcionários da 
Eurocorps, do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, da Arte, bem como 
diplomatas, o que se traduz num lucro de 
aproximadamente 17 milhões de euros da 
sede do PE em Estrasburgo e de 
aproximadamente 400 milhões de euros 
dos outros organismos1 que contribuem 
de forma sistemática e permanente para a 
economia local;

Or. en

Alteração 15
Constance Le Grip

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que estes números não 
incluem as despesas de viagem dos 
agentes dos grupos políticos (estimadas 
em, pelo menos, cerca de EUR 5 milhões 
adicionais) nem dos funcionários das 
demais instituições da UE que participam 
nas sessões plenárias, nem tão-pouco 
outras despesas devidas a esta dispersão, 
tais como perda de tempo de trabalho, 
pagamento de horas extraordinárias, 
custos adicionais contraídos pelos 
funcionários, p.e. pagamento a 
“babysitters”, bem como as diferenças 
potenciais nas despesas de viagem dos 
DPE (que totalizaram EUR 72 103 309 

Suprimido

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR CityConsult 
Médiascopie, Janvier 2011.
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em 2012) decorrentes dos diferentes meios 
de transporte e itinerários necessários 
para chegarem a cada um dos locais de 
trabalho;

Or. fr

Alteração 16
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que estes números não 
incluem as despesas de viagem dos agentes
dos grupos políticos (estimadas em, pelo 
menos, cerca de EUR 5 milhões 
adicionais) nem dos funcionários das 
demais instituições da UE que participam 
nas sessões plenárias, nem tão-pouco 
outras despesas devidas a esta dispersão, 
tais como perda de tempo de trabalho, 
pagamento de horas extraordinárias, 
custos adicionais contraídos pelos 
funcionários, p.e. pagamento a 
“babysitters”, bem como as diferenças 
potenciais nas despesas de viagem dos 
DPE (que totalizaram EUR 72 103 309 
em 2012) decorrentes dos diferentes meios 
de transporte e itinerários necessários 
para chegarem a cada um dos locais de 
trabalho;

C. Considerando que estes números não 
incluem as despesas dos funcionários das 
demais instituições da UE que participam 
nas sessões plenárias, nem tão-pouco 
outras despesas indiretamente contraídas
pelos funcionários;

Or. en

Alteração 17
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
Considerando C
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Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que estes números não 
incluem as despesas de viagem dos agentes 
dos grupos políticos (estimadas em, pelo 
menos, cerca de EUR 5 milhões 
adicionais) nem dos funcionários das 
demais instituições da UE que participam 
nas sessões plenárias, nem tão-pouco 
outras despesas devidas a esta dispersão, 
tais como perda de tempo de trabalho, 
pagamento de horas extraordinárias, 
custos adicionais contraídos pelos 
funcionários, p.e. pagamento a 
“babysitters”, bem como as diferenças 
potenciais nas despesas de viagem dos 
DPE (que totalizaram EUR 72 103 309 
em 2012) decorrentes dos diferentes meios 
de transporte e itinerários necessários 
para chegarem a cada um dos locais de 
trabalho;

C. Considerando que estes números não 
incluem as despesas de viagem dos agentes 
dos grupos políticos;

Or. fr

Alteração 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a resposta dada à 
Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento Europeu, em preparação para 
a quitação do PE relativa ao exercício de 
2011 não contém estimativas sobre 
potenciais poupanças, mas apenas uma 
estimativa parcial dos custos adicionais da 
sede de Estrasburgo; que esta estimativa 
de 55 milhões de euros não inclui muitas 
rubricas orçamentais que foram incluídas 
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nas estimativas precedentes e posteriores, 
nomeadamente o custo relativo à 
informática, ao equipamento e mobiliário, 
às despesas de viagem dos grupos 
políticos, bem como quaisquer potenciais 
poupanças relacionadas com o tempo 
perdido em viagem (um total de 68 
milhões de euros); considerando ainda 
que esta estimativa apresenta valores 
inferiores em muitas rubricas 
orçamentais em comparação com as 
estimativas precedentes e posteriores, sem 
fornecer qualquer justificação (um total
de 25 milhões de euros);

Or. en

Alteração 19
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que o artigo 341.º do 
TFUE e o Protocolo n.º 6 anexo aos 
Tratados estabelecem que a sede das 
instituições da União é decidida de 
comum acordo pelos governos dos 
Estados-Membros, que o Parlamento 
Europeu tem sede em Estrasburgo, onde 
se realizam os doze períodos de sessões 
plenárias mensais, incluindo a sessão 
orçamental, que os períodos de sessões 
plenárias suplementares se realizam em 
Bruxelas, que as comissões parlamentares 
se reúnem em Bruxelas e que o 
Secretariado-Geral do Parlamento 
Europeu e seus serviços permanecem no 
Luxemburgo;

Or. fr
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Alteração 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que nenhuma destas 
estimativas inclui os custos adicionais que 
a dispersão geográfica do Parlamento 
Europeu impõe às outras instituições da 
União Europeia, sobretudo a Comissão 
Europeia e o Conselho, as representações 
dos Estados-Membros da UE, jornalistas 
e representantes da sociedade civil;

Or. en

Alteração 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que três quartos dos 
membros consideram que o PE deve 
realizar economias estruturais 
significativas e que estas podem assentar 
na reavaliação da dispersão geográfica 
dos locais de trabalho do PE, ilustrada 
por uma repartição dos custos de 
Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo 
apresentados de forma transparente, 
credível e em consonância com os padrões 
que se esperam de um importante 
organismo público;
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Or. en

Alteração 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
N.º C-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-D. Considerando que são bem 
conhecidos os motivos históricos que 
conduziram ao estabelecimento da sede 
permanente dos organismos europeus em 
Estrasburgo no respeitante, por exemplo, 
ao Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem e ao Conselho da Europa, e que a 
câmara deste último foi inicialmente 
usada pela Assembleia Europeia/ 
Parlamento Europeu, por motivos de 
conveniência, a escolha de Bruxelas como 
sede da Comissão Europeia e da NATO 
reflete a ambição da UE de criar um 
continente progressivamente unido em 
prosperidade e segurança;

Or. en

Alteração 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-E. Considerando que colocar os 
colegisladores da UE num único local 
não compromete a tradição de 
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policentrismo na UE, mas comporta 
vantagens em termos de eficiência e 
transparência para os cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-F. Considerando que, em muitos 
Estados-Membros, a sede do Parlamento 
é decidida em conformidade com a 
Constituição ou a lei e que o Parlamento 
Europeu é colegislador em matéria de 
legislação europeia e pode solicitar a 
modificação dos tratados europeus por 
força do artigo 48.º do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-G. Considerando que durante o Ano 
Europeu dos Cidadãos é oportuno 
mostrar que a sua voz não é apenas 
ouvida, mas que os seus representantes 
diretamente eleitos empreendem ações em 
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seu nome no intuito de pôr fim às viagens 
mensais entre os locais de trabalho do 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-H. Considerando que as instituições 
europeias devem fazer tudo ao seu 
alcance para promover a integração 
política europeia e reduzir a sensação de 
distância dos cidadãos enfrentando a 
importante questão estrutural das 
instituições e promovendo a compreensão, 
a transparência, a responsabilidade e a 
coerência à escala europeia concentrando 
num só local os órgãos de tomada de 
decisão da UE;

Or. en

Alteração 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Projeto de parecer
Considerando C-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-I. Considerando que 6% do orçamento 
da UE se destina a fins administrativos e 
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que a União Europeia, com um 
orçamento operacional relativamente 
baixo para 500 milhões de habitantes, 
deve dar o exemplo nestes tempos de crise, 
racionalizando tanto quanto possível o 
seu impacto orçamental, sem prejudicar o 
bom funcionamento do Parlamento 
Europeu, acrescentando que não podem 
ser ignoradas as vantagens em termos de 
eficiência derivadas da existência de uma 
única sede junto do colegislador;

Or. en

Alteração 28
Constance Le Grip

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento tivesse um único local de 
trabalho; apela a que, na perspetiva da 
realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia, 
impacto ambiental, viagens, logística, 
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento Europeu tivesse um único 
local de trabalho em Estrasburgo, sede da 
instituição;

Or. fr

Alteração 29
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento tivesse um único local de 
trabalho; apela a que, na perspetiva da 
realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia,
impacto ambiental, viagens, logística,
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

1. Solicita à Administração que efetue uma 
análise objetiva dos custos gerados por 
cada local de trabalho, incluindo a sede do 
Parlamento; a análise deve referir as 
despesas estruturais relativas ao período 
em curso e ao próximo quadro financeiro 
plurianual (edifícios, manutenção e 
reparação, segurança, seguros, energia, 
viagens, logística, etc.)

Or. fr

Alteração 30
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento tivesse um único local de 
trabalho; apela a que, na perspetiva da 
realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia, 
impacto ambiental, viagens, logística, 
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

1. Reitera o seu pedido contido na 
resolução de 6 de fevereiro de 2013 sobre 
as Orientações para o Processo 
Orçamental de 2014 - Outras secções, de 
que o Secretário-Geral e a Mesa 
forneçam aos deputados informações e 
dados atualizados sobre o impacto 
financeiro e ambiental da existência de 
diversas sedes; apela a que, na perspetiva 
da realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia, 
impacto ambiental, viagens, logística, 
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

Or. en
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Alteração 31
Eider Gardiazábal Rubial

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento tivesse um único local de 
trabalho; apela a que, na perspetiva da 
realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia, 
impacto ambiental, viagens, logística, 
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

1. Solicita à Administração que apresente 
informações e dados atualizados sobre o 
impacto financeiro e ambiental da 
existência de diversas sedes, 
pormenorizando os custos inerentes a 
cada local de trabalho. apela a que, na 
perspetiva da realização de poupanças 
graças a uma maior eficiência, se inclua 
aqui não só as despesas estruturais
(edifícios, manutenção, segurança, seguros, 
energia, impacto ambiental, viagens, 
logística, restaurantes, etc.), mas também 
custos acessórios;

Or. en

Alteração 32
Angelika Werthmann

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Solicita à Administração que analise as 
poupanças suscetíveis de realizar se o 
Parlamento tivesse um único local de 
trabalho; apela a que, na perspetiva da 
realização de poupanças graças a uma 
maior eficiência, se inclua aqui não só as 
despesas estruturais (edifícios, 
manutenção, segurança, seguros, energia, 
impacto ambiental, viagens, logística, 
restaurantes, etc.), mas também custos 
acessórios;

1. Solicita à Administração que analise sem 
demora as poupanças suscetíveis de 
realizar se o Parlamento tivesse um único 
local de trabalho; apela a que, na 
perspetiva da realização de poupanças 
graças a uma maior eficiência, se inclua 
aqui não só as despesas estruturais 
(edifícios, manutenção, segurança, seguros, 
energia, impacto ambiental, viagens, 
logística, restaurantes, etc.), mas também 
custos acessórios;

Or. de
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Alteração 33
Eider Gardiazábal Rubial

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita aos serviços pertinentes do 
Parlamento Europeu que procedam a 
uma avaliação do acordo entre as 
autoridades do Luxemburgo e o 
Parlamento Europeu, sobretudo no que 
respeita às disposições relacionadas com o 
número de funcionários necessários no 
Luxemburgo, tendo em conta os 
requisitos do Parlamento; considera que 
tal avaliação deve abranger uma análise e 
comparações sobre o local mais rentável 
para os serviços do Parlamento, pois pode 
ser vantajoso para o Parlamento afastar 
alguns desses serviços da sua sede 
principal;

Or. en

Alteração 34
Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita à Administração que efetue 
uma análise comparativa das poupanças 
suscetíveis de realizar se o único local de 
trabalho do Parlamento for Bruxelas e se 
as reuniões do Conselho da Europa 
passarem a realizar-se em Estrasburgo;
esta análise deve abranger os custos 
estruturais e acessórios;

Or. en
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Alteração 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que, embora as sedes das 
instituições europeias estejam 
consagrados nos Tratados, o mesmo se 
aplica ao artigo 48.º, segundo o qual uma 
proposta de alteração dos tratados é 
possível;

Or. en

Alteração 36
Lucas Hartong

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Concorda com o facto de que o 
Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação custo-benefício 
se estivesse localizado num único lugar;
decide, por conseguinte, propor alterações 
ao Tratado nos termos do artigo 48.°.

2. Concorda com o facto de que o 
Parlamento Europeu seria muito mais 
eficaz e obteria uma muito melhor relação 
custo-benefício se não estivesse localizado
em lugar nenhum, mas fosse 
imediatamente abolido;

Or. nl

Alteração 37
Constance Le Grip

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Concorda com o facto de que o 2. Deplora o facto de os princípios de 
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Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação custo-
benefício se estivesse localizado num 
único lugar; decide, por conseguinte, 
propor alterações ao Tratado nos termos 
do artigo 48.°.

policentrismo das instituições europeias e 
de mobilidade geográfica, que são parte 
integrante do projeto europeu, sejam 
postos em causa para alimentar um 
debate sobre 0,04% do orçamento anual 
da UE; salienta que a questão da sede das 
instituições europeias é um assunto que 
diz respeito aos tratados e está, portanto, 
sujeito à vontade política unânime dos 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 38
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Concorda com o facto de que o 
Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação 
custo-benefício se estivesse localizado 
num único lugar; decide, por conseguinte, 
propor alterações ao Tratado nos termos 
do artigo 48.°.

2. Considera que a forma como o 
Parlamento Europeu está organizado faz 
parte de um processo histórico e reflete 
um desejo de policentrismo das sedes das 
instituições e dos organismos da União 
Europeia.

Or. fr

Alteração 39
Monika Hohlmeier

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Concorda com o facto de que o
Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação 
custo-benefício se estivesse localizado 
num único lugar; decide, por conseguinte, 

2. Reitera o seu apelo, expresso na sua 
resolução de 23 de outubro de 2012, 
relativo à posição do Conselho sobre o 
projeto de orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2013, no 



PE516.652v01-00 24/26 AM\944223PT.doc

PT

propor alterações ao Tratado nos termos 
do artigo 48.°;

sentido de os Estados-Membros 
considerarem a questão relativa à sede e 
aos locais de trabalho do Parlamento na 
próxima revisão do Tratado, procedendo á 
alteração do Protocolo n.º 6;

Or. en

Alteração 40
Eider Gardiazábal Rubial

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Concorda com o facto de que o 
Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação custo-benefício 
se estivesse localizado num único lugar;
decide, por conseguinte, propor alterações 
ao Tratado nos termos do artigo 48.°.

2. Concorda com o facto de que o 
Parlamento Europeu seria mais eficaz e 
obteria uma melhor relação custo-benefício 
se estivesse localizado num único lugar;
decide, por conseguinte, propor alterações 
ao Tratado nos termos do artigo 48.° do 
TUE; salienta, porém, que dada a sua 
importância histórica como símbolo de 
paz e reconciliação na Europa, deve ser 
encontrada uma alternativa adequada, 
viável e razoável para a atual sede de 
Estrasburgo.

Or. en

Alteração 41
Constance Le Grip

Projeto de parecer
N.º 2 – travessão 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

- Decide não formular qualquer 
recomendação sobre as sedes das 
instituições da UE;

Or. fr



AM\944223PT.doc 25/26 PE516.652v01-00

PT

Alteração 42
Constance Le Grip

Projeto de parecer
N.º 2 – travessão 2 (novo)

Projeto de parecer Alteração

- Considerando que o Tribunal de Justiça 
da União Europeia: recordou em dois 
acórdãos, em 1997 e 2012, que o TFUE 
estabelece a sede do Parlamento Europeu 
em Estrasburgo;  reafirmou o Protocolo 
n.º 6 precisando as suas condições de 
aplicação; reconheceu plenamente o 
poder de organização interna do 
Parlamento Europeu, pois que está 
habilitado a tomar as medidas 
apropriadas para assegurar o seu bom 
funcionamento e o bom andamento dos 
seus procedimentos, observando, todavia, 
que a questão de determinar a sede não se 
insere na sua área de competências;   
reconheceu as desvantagens e os custos 
resultantes da pluralidade dos locais de 
trabalho, referindo, no entanto, que não 
cabe ao Parlamento ou ao Tribunal, mas 
sim aos Estados-Membros, remediar esta 
situação, se necessário, exercendo as suas 
competências para determinar as sedes 
das instituições;

Or. fr

Alteração 43
Catherine Trautmann

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reconhece que, uma vez que o 
Parlamento não tem competência para 
fixar a sua sede, esta, tal como as sedes 
das demais instituições, foi objeto de 
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decisão unânime pelos Estados-Membros;
recomenda que qualquer proposta de 
alteração da sede do Parlamento esteja 
sujeita às mesmas condições de 
unanimidade e seja debatida 
conjuntamente com as sedes das 
instituições e dos organismos fixadas em 
resultado desse acordo.

Or. fr


