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6.5.2020 A9-0021/1

Alteração 1
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Regista  com preocupação que o 
Parlamento Europeu, como todas as 
instituições da União, não se pronunciou 
este ano, mais uma vez, sobre a quitação 
orçamental para o exercício seguinte ao 
exercício em apreço; salienta que o atual 
procedimento de verificar as contas dois 
anos mais tarde não favorece nem a 
transparência nem a boa gestão dos 
fundos públicos; manifesta a sua 
inquietação, por conseguinte, com o facto 
de as recomendações formuladas para 
corrigir os erros e os disfuncionamentos 
identificados no ano N só poderem ser 
postas em prática no ano N+2;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/2

Alteração 2
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 47-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

47-A. Faz notar que, de acordo com o 
Código de Conduta dos Deputados ao 
Parlamento Europeu, estes devem 
declarar os presentes que recebem quando 
representam o Parlamento a título oficial; 
constata com preocupação que, em 2018, 
apenas foi declarado um presente;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/3

Alteração 3
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 74-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

74-A. Destaca que a DG COMM 
dispunha de um orçamento de 36,3 
milhões de euros para a campanha de 
comunicação do Parlamento Europeu 
para as eleições europeias de 2019, dos 
quais 22 milhões de euros foram 
autorizados em 2018; considera que não 
cabe a um Parlamento organizar a 
comunicação em torno das suas próprias 
eleições e que tal constitui uma violação 
preocupante do princípio da neutralidade 
das instituições;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/4

Alteração 4
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 81

Proposta de resolução Alteração

81. Apoia as atividades do 
Parlamentarium, que acolheu o seu 
segundo milionésimo visitante em 11 de 
julho de 2018, e toma nota do êxito dos 
projetos-piloto da «Europa experience» em 
Berlim, Liubliana, Estrasburgo e 
Helsínquia; manifesta a sua gratidão para 
com a Unidade das Visitas e dos 
Seminários, que acolheu um número 
recorde de visitantes em 2018;

81. denuncia o custo incrivelmente 
elevado do Parlamentarium, que, em 11 
de Julho de 2018 e após sete anos de 
funcionamento, contava apenas com dois 
milhões de visitantes; recorda que o 
Parlamento desembolsou 2 963 202,44 
euros para o Parlamentarium em 2018;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/5

Alteração 5
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 82

Proposta de resolução Alteração

82. Recorda que 2018 marcou o 
primeiro ano completo de funcionamento 
da Casa da História Europeia; observa que 
a Casa da História Europeia acolheu 
164 158 visitantes; regozija-se com o 
acordo de cofinanciamento com a 
Comissão, assegurando uma contribuição 
anual para os custos de exploração; 
continua profundamente preocupado com 
os relatórios sobre as condições de trabalho 
na Casa da História Europeia sob o anterior 
contratante e solicita urgentemente ao 
Secretário-Geral que informe a Comissão 
do Controlo Orçamental do Parlamento 
sobre a situação dos trabalhadores da Casa 
da História Europeia sob o novo 
contratante; solicita igualmente ao 
Secretário-Geral que publique dados sobre 
os custos totais do contratante e o montante 
gasto com os trabalhadores da Casa da 
História Europeia;

82. Recorda que 2018 marcou o 
primeiro ano completo de funcionamento 
da Casa da História Europeia pela qual o 
Parlamento pagou 2 300 503,46 euros; 
observa que a Casa da História Europeia 
acolheu 164 158 visitantes; realça o acordo 
de cofinanciamento com a Comissão, 
assegurando uma contribuição anual para 
os custos de exploração; continua 
profundamente preocupado com os 
relatórios sobre as condições de trabalho na 
Casa da História Europeia sob o anterior 
contratante e solicita urgentemente ao 
Secretário-Geral que informe a Comissão 
do Controlo Orçamental do Parlamento 
sobre a situação dos trabalhadores da Casa 
da História Europeia sob o novo 
contratante; solicita igualmente ao 
Secretário-Geral que publique dados sobre 
os custos totais do contratante e o montante 
gasto com os trabalhadores da Casa da 
História Europeia; regista com 
preocupação que a Casa da História 
Europeia emprega 39 pessoas, o que 
representa um custo de 4,5 milhões de 
euros, ou seja, uma média anual de 115 
385 EUR por pessoa;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/6

Alteração 6
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Toma nota da vontade das 
instituições da União de organizar uma 
conferência sobre o futuro da União; 
solicita uma clarificação, tão rápida 
quanto possível, sobre as condições de 
financiamento desta conferência e as suas 
consequências para o orçamento do 
Parlamento; solicita que seja assumido 
um compromisso de total transparência 
orçamental relativamente a esta 
conferência, nomeadamente através de 
uma contabilidade  separada e de um 
relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu para cada ano de 
funcionamento;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/7

Alteração 7
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 83

Proposta de resolução Alteração

83. Recorda a reforma dos Gabinetes 
de Ligação do Parlamento Europeu 
(EPLO) nos Estados-Membros, no âmbito 
da qual a definição do mandato, tal como 
revista, tem por objetivo a promoção dos 
contactos com os cidadãos e os meios de 
comunicação através do reforço das 
equipas da comunicação social, bem 
como das partes interessadas e dos 
multiplicadores, a fim de fazer chegar a 
mensagem aos cidadãos;

83. Solicita o encerramento de todos 
os Gabinetes de Ligação (EPLO) do 
Parlamento; recorda que estes gabinetes 
representaram um custo de 
45 886 152 EUR em 2018; considera que 
não existe qualquer avaliação de impacto 
que demonstre o valor acrescido destes 
EPLO e que o público em geral nem 
sequer conhece a sua existência;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/8

Alteração 8
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 106

Proposta de resolução Alteração

106. Reitera o seu apelo a uma maior 
utilização da videoconferência e outras 
tecnologias, para proteger o ambiente e 
poupar recursos, nomeadamente para 
reduzir as deslocações em serviço do 
pessoal entre os três locais de trabalho;

106. Considera que, ao invés de insistir 
numa maior utilização da videoconferência 
e outras tecnologias, para proteger o 
ambiente e poupar recursos, 
nomeadamente para reduzir as deslocações 
em serviço do pessoal entre os três locais 
de trabalho, o Secretário-Geral deve 
assegurar-se de que estas tecnologias 
funcionam; recorda que a Direção-Geral 
de Inovação e Apoio Tecnológico 
emprega 500 pessoas;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/9

Alteração 9
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Parlamento Europeu

2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 124

Proposta de resolução Alteração

124. Constata que a Mesa incumbiu o 
Secretário-Geral de autorizar a DG INLO a 
lançar um concurso de arquitetura para a 
renovação do edifício Paul-Henri Spaak, 
prevendo apenas 2 opções: renovação ou 
remodelação do edifício; solicita que a 
remodelação do edifício tenha em conta a 
futura evolução das atividades do 
Parlamento nas próximas décadas, em 
conformidade com os tratados; recorda 
que foi lançado um concurso de 
arquitetura para apresentar propostas de 
arquitetura concretas e que as 
autoridades políticas e orçamentais devem 
tomar uma decisão final sobre o projeto; 
salienta que tal decisão deve ser tomada 
após a publicação de uma avaliação da 
segurança do edifício e que o 
Secretário-Geral deve proceder a uma 
orçamentação do plano antes da adoção da 
decisão;

124. Constata que a Mesa incumbiu o 
Secretário-Geral de autorizar a DG INLO a 
lançar um concurso de arquitetura para a 
renovação do edifício Paul-Henri Spaak, 
prevendo apenas 2 opções: renovação ou 
remodelação do edifício; salienta que tal 
decisão deve ser tomada após a publicação 
de uma avaliação da segurança do edifício 
e que o Secretário-Geral deve proceder a 
uma orçamentação do plano antes da 
adoção da decisão; solicita, tendo em 
conta os montantes envolvidos, a 
orçamentação das duas opções 
consideradas seja enviada à Comissão dos 
Orçamentos e à Comissão do Controlo 
Orçamental antes de se tomar qualquer 
decisão;

Or. fr


