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6.5.2020 A9-0021/10

Alteração 10
Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da União Europeia  – Parlamento Europeu
2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 46

Proposta de resolução Alteração

46. Recorda que o artigo 11.º do 
Regimento prevê a obrigação de os 
relatores, os relatores-sombra e os 
presidentes das comissões publicarem 
informações sobre as reuniões realizadas 
com os representantes de grupos de 
interesses no contexto dos seus relatórios; 
observa com satisfação que, desde o início 
da nova legislatura, a infraestrutura para o 
efeito necessária está disponível no sítio 
Web do Parlamento, permitindo que os 
deputados publiquem as reuniões 
programadas com os representantes de 
grupos de interesses; convida o 
secretariado a divulgar dados 
pormenorizados e a organizar ações de 
formação, a fim de facilitar o pleno 
cumprimento desta obrigação pelos 
gabinetes dos deputados; lamenta que a 
atual infraestrutura não inclua um processo 
para os deputados e os assistentes 
parlamentares acreditados apresentarem 
sugestões de melhoria com base na 
experiência do utilizador; solicita aos 
serviços parlamentares que elaborem um 
questionário anual e que incluam os 
resultados num relatório sobre a utilização 
da ferramenta;

46. Recorda que o artigo 11.º do 
Regimento prevê a obrigação de os 
relatores, os relatores-sombra e os 
presidentes das comissões publicarem 
informações sobre as reuniões realizadas 
com os representantes de grupos de 
interesses no contexto dos seus relatórios; 
observa com satisfação que, desde o início 
da nova legislatura, a infraestrutura para o 
efeito necessária está disponível no sítio 
Web do Parlamento, permitindo que os 
deputados publiquem as reuniões 
programadas com os representantes de 
grupos de interesses; convida o 
secretariado a divulgar dados 
pormenorizados e a organizar ações de 
formação, a fim de facilitar o pleno 
cumprimento desta obrigação pelos 
gabinetes dos deputados; lamenta que a 
atual infraestrutura não inclua um processo 
para os deputados e os assistentes 
parlamentares acreditados apresentarem 
sugestões de melhoria e a respetiva reação 
com base na experiência do utilizador; 
solicita aos serviços parlamentares que 
elaborem um questionário anual e que 
incluam os resultados num relatório sobre a 
utilização da ferramenta; congratula-se 
com o facto de o Secretário-Geral ter 
encarregado os serviços do Parlamento de 
ligar a ferramenta ao Registo de 
Transparência e ao Observatório 
Legislativo e incentiva qualquer esforço 
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que continue a melhorar esta ferramenta, 
nomeadamente facultando o acesso ao 
tratamento dos dados fornecidos pelos 
deputados ao Parlamento Europeu no 
sítio Web do Parlamento sobre as 
reuniões com representantes de interesses 
num formato legível por máquina, 
prevendo a opção de associar a reunião à 
qualidade de membro de uma delegação, 
para indicar que a reunião se realizou a 
nível técnico, de ligar as entradas do sítio 
Web do Parlamento ao sítio Web do 
deputado e de disponibilizar essa 
infraestrutura em todas as línguas oficiais 
da União; exorta ainda o Parlamento a 
melhorar a sua comunicação com os 
deputados sobre a obrigação de os 
relatores, os relatores-sombra e os 
presidentes das comissões publicarem 
essas reuniões;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/11

Alteração 11
Gilles Boyer
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da União Europeia  – Parlamento Europeu
2019/2056(DEC)

Proposta de resolução
N.° 47

Proposta de resolução Alteração

47. Congratula-se com este passo 
positivo no sentido de uma maior 
transparência e com a possibilidade de 
todos os deputados que o desejem 
poderem publicar estas informações 
através da infraestrutura do sítio Web do 
Parlamento, mesmo que o deputado não 
seja relator, relator-sombra ou presidente 
de comissão; considera que esta maior 
transparência ajuda os cidadãos europeus 
a compreender melhor o trabalho dos 
deputados; lamenta, por conseguinte, que 
esta infraestrutura de declaração de 
reunião só exista em inglês e não em 
todas as línguas oficiais da União;

Suprimido

Or. en


