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7.5.2020  A9-0021/22

Alteração 22
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 112-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

112-A. Insta o Parlamento, no quadro de 
um regresso progressivo ao trabalho, a ter 
como principal preocupação garantir a 
saúde e a segurança de todos os 
trabalhadores, nomeadamente tornando 
obrigatório o uso de máscaras; exorta o 
Parlamento, face à experiência da atual 
pandemia, a reavaliar a sua política de 
espaços de trabalho abertos;
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7.5.2020 A9-0021/23

Alteração 23
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 112-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

112-B. Lamenta a decisão da DG da 
Logística e da Interpretação para 
Conferências, em conjunto com a DG 
SCIC para a Comissão e o Conselho, de 
anular os contratos a longo prazo dos ACI 
até setembro; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de esta decisão 
poder ter sido tomada sem qualquer 
consulta aos sindicatos, aos comités do 
pessoal ou aos representantes dos AIC; 
insta a DG LINC a iniciar um diálogo 
social, de molde a encontrar uma solução 
pragmática e sensível que assegure a 
proteção eficaz dos ACI; manifesta a sua 
gratidão aos Auxiliares Intérpretes de 
Conferência (ACI) pelo papel 
fundamental que desempenham na 
manutenção da atividade principal do 
Parlamento nas circunstâncias muito 
difíceis causadas pelo surto de COVID-
19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Alteração 24
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 112-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

112-C. Deplora a inexistência de uma 
verdadeira estratégia de comunicação por 
parte da administração da instituição, 
especialmente tendo em conta os elevados 
recursos afetados às atividades de 
comunicação; considera que, em especial 
neste tipo de situação de crise, é essencial 
falar a uma só voz e transmitir mensagens 
claras, inequívocas e motivadoras a todo o 
pessoal;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/25

Alteração 25
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 118

Proposta de resolução Alteração

118. Observa que, relativamente ao 
maior projeto imobiliário do Parlamento 
(extensão do edifício Konrad Adenauer no 
Luxemburgo), a sua primeira fase (ala 
oriental) encontra-se em vias de estar 
concluída, o que representa cerca de 70 % 
da totalidade do projeto; recorda que, 
atualmente, o pessoal do Parlamento no 
Luxemburgo se encontra disperso por 
quatro edifícios; assinala que o edifício 
Konrad Adenauer acolherá todos os 
serviços sob o mesmo teto e, como tal, 
permite a realização de economias de 
escala nos domínios da energia, da água, da 
segurança e da gestão de instalações; 
salienta que, embora alguns custos 
relacionados com os atrasos na construção 
tenham sido mais elevados do que o 
inicialmente previsto, as despesas 
consideravelmente inferiores relativas aos 
custos financeiros dos créditos permitiram 
ao Parlamento compensar as necessidades 
financeiras adicionais; sublinha que o 
custo total do projeto Adenauer continua a 
estar 32,5 milhões de EUR abaixo do 
orçamento geral aprovado;

118. Observa que, relativamente ao 
maior projeto imobiliário do Parlamento 
(extensão do edifício Konrad Adenauer no 
Luxemburgo), a sua primeira fase (ala 
oriental) encontra-se em vias de estar 
concluída, o que representa cerca de 70 % 
da totalidade do projeto; recorda que, 
atualmente, o pessoal do Parlamento no 
Luxemburgo se encontra disperso por 
quatro edifícios; assinala que o edifício 
Konrad Adenauer acolherá todos os 
serviços sob o mesmo teto e, como tal, 
permite a realização de economias de 
escala nos domínios da energia, da água, da 
segurança e da gestão de instalações; 
salienta com apreensão que, embora 
alguns custos relacionados com os atrasos 
na construção tenham sido mais elevados 
do que o inicialmente previsto, graças às 
despesas consideravelmente inferiores 
relativas aos custos financeiros dos 
créditos, o Parlamento pôde compensar as 
necessidades financeiras adicionais; regista 
que, nesta fase, o custo total do projeto 
Adenauer continua a estar de 32,5 milhões 
de EUR abaixo do orçamento geral 
aprovado, o que exclui os custos de gestão 
do projeto, os custos financeiros, os 
organismos certificados, etc.; lamenta o 
aumento dos custos devido aos atrasos na 
construção e observa que as transações 
com as empresas de construção (ligadas 
ao atraso no projeto) foram necessárias 
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para evitar novos atrasos e custos (entre 
5 % e 15 % do montante do contrato);
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7.5.2020 A9-0021/26

Alteração 26
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 118-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

118-A.  Regista com preocupação que, tal 
como nos anos anteriores, foi autorizada 
uma nova transferência de remanescentes 
para o pré-financiamento do projeto de 
construção Konrad Adenauer (29 milhões 
de euros); salienta que a transferência de 
remanescentes representa uma 
flexibilização do princípio da 
especificação e contraria deliberadamente 
o princípio da verdade orçamental; 
discorda da prática corrente de proceder à 
transferência de remanescentes no final 
do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; apela a uma 
melhor gestão orçamental, a fim de 
reduzir essas transferências ao mínimo 
possível e de melhorar a clareza e a 
transparência das rubricas orçamentais 
conexas;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/27

Alteração 27
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE - 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 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; solicita ao Secretário-Geral que, 
no contexto geral da crise do coronavírus, 
exija a todas as empresas externas 
prestadoras de serviços ao Parlamento 
que garantam os direitos laborais e as 
condições de trabalho do respetivo pessoal 
e que cumpram rigorosamente as medidas 
adotadas pelo Governo no contexto da 
crise do Covid-19;
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7.5.2020 A9-0021/28

Alteração 28
Maria Grapini
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de resolução
N.° 160

Proposta de resolução Alteração

160. Solicita ao Secretário-Geral, bem 
como à Mesa, que esgotem todas as vias 
possíveis para encontrar uma solução justa 
para o problema limitando ao mínimo a 
responsabilidade do Parlamento, uma vez 
que está em causa o dinheiro dos 
contribuintes, e que informem a autoridade 
de quitação das medidas tomadas a este 
respeito;

160. Solicita ao Secretário-Geral e à 
Mesa que esgotem todas as vias possíveis – 
em plena conformidade com as 
disposições do Estatuto dos Deputados, 
nomeadamente o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2  – 
para encontrar uma solução justa para o 
problema, limitando ao mínimo a 
responsabilidade do Parlamento, uma vez 
que está em causa o dinheiro dos 
contribuintes, e que informem a autoridade 
de quitação das medidas tomadas a este 
respeito;

Or. en


