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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

– 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 secções1 e de 6 de fevereiro de 2013 
sobre as orientações para o processo orçamental de 2014 – todas as secções à exceção da 
secção Comissão2, 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 Europeu3,

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;

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;

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;

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;

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.°.

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0359.
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0048.
3 Textos aprovados, P7_TA(2012)0155.


