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6.5.2020 A9-0021/13

Alteração 13
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Lamenta o facto de não terem sido 
tomadas quaisquer medidas em resposta a 
algumas das recomendações formuladas 
pelo Parlamento na sua resolução de 
quitação para o exercício de 2017 e que o 
documento de seguimento da quitação 
não apresente qualquer justificação para 
tal; destaca a importância de ter 
discussões mais frequentes no seio da 
Comissão do Controlo Orçamental com o 
Secretário-Geral sobre questões relativas 
ao orçamento do Parlamento Europeu e à 
sua execução; 

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/14

Alteração 14
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Reitera o seu apelo à Conferência 
dos Presidentes e à Mesa para que 
reconsiderem a possibilidade de os 
assistentes parlamentares acreditados, em 
condições específicas a determinar, 
acompanharem os deputados, 
participarem em delegações e deslocações 
em serviço oficiais do Parlamento, tal 
como solicitado por vários deputados; 
insta o Secretário-Geral a determinar as 
repercussões orçamentais, bem como a 
organização e a logística de tais 
deslocações em serviço;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/15

Alteração 15
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 47-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

47-A. Solicita ao Parlamento que 
elabore um relatório anual 
pormenorizado sobre os representantes de 
interesses e outras organizações com 
acesso às instalações do Parlamento, para 
além do relatório conjunto do Parlamento 
e da Comissão sobre as atividades do 
Registo da Transparência; 

Or. en



AM\1204600PT.docx PE647.609v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.5.2020 A9-0021/16

Alteração 16
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Reitera o seu apelo para que sejam 
melhoradas as condições de trabalho do 
pessoal da EXPO na Casa da História 
Europeia;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/17

Alteração 17
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 107

Proposta de resolução Alteração

107. Reconhece a política de tolerância 
zero do Parlamento relativamente ao 
assédio a todo e qualquer nível, incluindo 
deputados, pessoal e APA, e medidas 
tomadas para desencorajar o assédio no 
local de trabalho, nomeadamente a adoção 
pela Mesa, em 12 de março de 2018, de um 
roteiro atualizado para a adaptação de 
medidas preventivas e de apoio precoce 
para resolver conflitos e casos de assédio 
entre deputados e assistentes parlamentares 
acreditados, estagiários ou outro pessoal, 
uma auditoria externa das práticas e 
procedimentos internos do Parlamento, a 
criação de uma rede de conselheiros 
confidenciais e de uma função de 
mediação, bem como a organização de uma 
audição pública com peritos em assédio no 
local de trabalho; observa que os resultados 
da auditoria externa estavam previstos para 
o início de novembro de 2018 e solicita 
que sejam comunicados sem demora logo 
que estejam disponíveis; solicita uma 
explicação para esse atraso e congratula-se 
com o facto de alguns grupos terem 
encorajado fortemente os seus deputados a 
participar em ações de formação sobre a 
dignidade e o respeito no trabalho, a fim de 
dar o exemplo, e apela à formação dos 
deputados e dos membros do pessoal; 
espera que o roteiro seja implementado na 
íntegra e de forma transparente; solicita, no 
entanto, ao Parlamento que tenha em 

107. Reconhece a política de tolerância 
zero do Parlamento relativamente ao 
assédio a todo e qualquer nível, incluindo 
deputados, pessoal e APA, e medidas 
tomadas para desencorajar o assédio no 
local de trabalho, nomeadamente a adoção 
pela Mesa, em 12 de março de 2018, de um 
roteiro atualizado para a adaptação de 
medidas preventivas e de apoio precoce 
para resolver conflitos e casos de assédio 
entre deputados e assistentes parlamentares 
acreditados, estagiários ou outro pessoal, 
uma auditoria externa das práticas e 
procedimentos internos do Parlamento, a 
criação de uma rede de conselheiros 
confidenciais e de uma função de 
mediação, bem como a organização de uma 
audição pública com peritos em assédio no 
local de trabalho; observa que os resultados 
da auditoria externa estavam previstos para 
o início de novembro de 2018 e solicita 
que sejam comunicados sem demora logo 
que estejam disponíveis; solicita uma 
explicação para esse atraso e congratula-se 
com o facto de alguns grupos terem 
encorajado fortemente os seus deputados a 
participar em ações de formação sobre a 
dignidade e o respeito no trabalho, a fim de 
dar o exemplo, e apela à formação dos 
deputados e dos membros do pessoal; 
espera que o roteiro seja implementado na 
íntegra e de forma transparente;



AM\1204600PT.docx PE647.609v01-00

PT Unida na diversidade PT

conta a escassez de casos de assédio nas 
instalações do Parlamento e que limite a 
atenção a esta questão em conformidade;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/18

Alteração 18
Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 127

Proposta de resolução Alteração

127. Manifesta a sua profunda 
preocupação com as condições de trabalho 
em duas das concessões externas 
contratadas pelo Parlamento, a saber, a 
limpeza e a restauração do Parlamento, e 
recomenda vivamente à DG INLO que 
organize um inquérito independente sobre 
a satisfação com as condições de trabalho 
do pessoal em causa contratado pelo 
Parlamento, a fim de garantir o respeito e a 
dignidade no trabalho; solicita uma 
avaliação da política do Parlamento no 
domínio dos contratos públicos, a fim de 
melhorar a transparência e a previsibilidade 
das condições de trabalho de todos os 
serviços contratados; insta o Parlamento a 
informar a autoridade de quitação sobre os 
resultados dessa avaliação; reconhece que 
o Parlamento respeita a legislação na 
matéria;

127. Manifesta a sua profunda 
preocupação com os salários e as 
condições de trabalho de muitos 
funcionários de serviços essenciais do 
Parlamento Europeu, como o pessoal da 
limpeza ou da restauração contratado pelo 
Parlamento; insta o Parlamento Europeu 
a assegurar que esse pessoal seja 
protegido de qualquer tentativa de lhe 
impor suspensões do contrato de trabalho 
ou reduções injustificadas do seu salário e 
do seu horário de trabalho; insta o 
Parlamento Europeu a garantir todas as 
inspeções necessárias para garantir que 
os contratantes cumprem as disposições 
em matéria social e de igualdade de 
oportunidades aplicáveis aos 
trabalhadores internos; recomenda 
vivamente à DG INLO que organize dois 
inquéritos independentes, um sobre a 
satisfação com as condições de trabalho do 
pessoal em causa contratado pelo 
Parlamento, a fim de garantir o respeito e a 
dignidade no trabalho, e o segundo sobre 
as vantagens potenciais, tanto para o 
pessoal, como para o Parlamento, de 
passar a dispor de pessoal interno para 
todos os serviços essenciais; condena, não 
só as más condições de trabalho, mas 
também a política de invisibilidade 
imposta ao pessoal da limpeza, obrigado, 
por exemplo, a utilizar apenas a entrada 
lateral do Parlamento; solicita uma 
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avaliação da política do Parlamento no 
domínio dos contratos públicos, a fim de 
melhorar a transparência e a previsibilidade 
das condições de trabalho de todos os 
serviços contratados, de garantir 
plenamente que os salários e as condições 
de trabalho de todos os trabalhadores dos 
serviços, mormente do pessoal da 
segurança, da restauração, dos 
motoristas, do pessoal da limpeza, do 
pessoal dos serviços informáticos, etc.,  
contratados ou subcontratados, melhorem 
rapidamente e que os trabalhadores 
desses serviços passem a beneficiar das 
mesmas condições de trabalho que o 
pessoal diretamente contratado, 
nomeadamente em termos de saúde e 
segurança no trabalho; insta o Parlamento 
a informar a autoridade de quitação sobre 
os resultados dessa avaliação; reconhece 
que o Parlamento respeita a legislação na 
matéria;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/19

Alteração 19
Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 138-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

138-A. INTÉRPRETES
Exorta o Parlamento Europeu a pôr 
termo à suspensão dos contratos 
intérpretes freelance e, em concertação 
com as suas organizações representativas, 
a garantir na totalidade os seus 
rendimentos durante todo o período das 
medidas especiais no quadro da Covid-19; 
insta o Parlamento Europeu a realizar um 
estudo comparativo sobre as potenciais 
vantagens, tanto para o pessoal ,como 
para o Parlamento, de se proceder à 
contratação interna de intérpretes 
freelance; solicita ao Parlamento 
Europeu que abra um concurso destinado 
a facultar o acesso ao estatuto de 
funcionário público aos freelancers da 
interpretação;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/20

Alteração 20
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.° 190-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

190-A. Manifesta preocupação quanto à 
dependência orçamental da APPF em 
relação ao orçamento do Parlamento; 
solicita plena autonomia orçamental para 
esta Autoridade, de molde a assegurar o 
mais elevado nível de neutralidade;

Or. en


