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Proposta de resolução Alteração 

22. Congratula-se com o aumento da 

qualidade do aconselhamento e da 

investigação fornecidos aos deputados e 

às comissões; recorda que, na altura da 

criação do Serviço de Estudos do 

Parlamento Europeu (EPRS) em 2013, foi 

prevista uma avaliação intercalar da 

eficácia da cooperação entre este e os 

departamentos temáticos; solicita, por 

conseguinte, ao Secretário-Geral que 

proceda a essa avaliação e apresente à 

Comissão dos Orçamentos os seus 

resultados até ao final de 2016; considera 

que essa avaliação deve conter propostas 

sobre a forma de garantir a melhor 

articulação entre o apoio prestado pelo 

EPRS e a evolução das respetivas 

comissões temáticas, satisfazendo ao 

mesmo tempo as necessidades dos 

deputados a título individual, sem que haja 

sobreposições com as atividades dos 

departamentos temáticos e sem encorajar a 

concorrência entre serviços; 

22. Considera que, para cumprirem o seu 

mandato, os deputados necessitam de ter 

acesso a aconselhamento e a estudos de 

elevada qualidade; opõe-se, contudo, a 

qualquer aumento do orçamento em 

causa do Secretariado-Geral; recorda que, 

na altura da criação do Serviço de Estudos 

do Parlamento Europeu (EPRS) em 2013, 

foi prevista uma avaliação intercalar da 

eficácia da cooperação entre este e os 

departamentos temáticos; solicita, por 

conseguinte, ao Secretário-Geral que 

proceda a essa avaliação e apresente à 

Comissão dos Orçamentos os seus 

resultados até ao final de 2016; considera 

que essa avaliação deve conter propostas 

sobre a forma de garantir a melhor 

articulação entre o apoio prestado pelo 

EPRS e a evolução das respetivas 

comissões temáticas, satisfazendo ao 

mesmo tempo as necessidades dos 

deputados a título individual, sem que haja 

sobreposições com as atividades dos 

departamentos temáticos e sem encorajar a 

concorrência entre serviços; 

Or. en 

 

 


