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7.5.2020 A9-0021/32

Alteração 32
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.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Reitera o seu apelo à Mesa para 
que dê seguimento a todas as decisões de 
quitação, tal como decorre do artigo 25.º e 
do anexo IV, do Regimento, e dos 
artigos 6.º e 166.º do Regulamento 
Financeiro; exorta o Secretário-Geral a 
transmitir a presente resolução à Mesa, 
indicando todos os pedidos de intervenção 
ou de decisão apresentados pela Mesa; 
insta o Secretário-Geral a elaborar um 
plano de ação e um calendário que 
permitam à Mesa acompanhar e/ou dar 
resposta às recomendações formuladas 
nas resoluções de quitação do Parlamento 
e incluir os resultados no relatório anual 
de controlo; solicita ao Secretário-Geral 
que apresente um relatório em tempo útil 
às Comissões do Orçamento e do Controlo 
Orçamental sobre todos os projetos com 
um impacto orçamental significativo 
submetidos à Mesa; reitera a necessidade 
de a Mesa melhorar substancialmente, de 
forma pró-ativa, a transparência do seu 
processo de decisão;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/33

Alteração 33
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.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Lamenta que, em 2018, a 
investigação interna tenha identificado 
quatro casos no domínio do subsídio de 
assistência parlamentar que permitiram 
recuperar 146 814 euros (47 casos 
identificados em 2017 e 903 741,00 euros 
recuperados) e que, no que diz respeito 
aos subsídios de viagem e de estadia dos 
deputados, tenham sido recuperados 173 
546 euros provenientes de seis 
investigações (68 589,05 euros em 2017);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Alteração 34
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.° 30

Proposta de resolução Alteração

30. Salienta que as atuais regras 
relativas à rescisão do contrato dos APA 
não preveem a possibilidade de uma 
cessação do contrato por «mútuo acordo», 
que seria uma forma de reconhecer a 
relação especial entre os deputados e os 
assistentes, em que ambas as partes podem 
reconhecer que a confiança mútua já não 
existe, e beneficiar de uma solução 
comum; solicita ao Secretário-Geral que 
encontre uma solução para o facto de os 
salários dos APA só poderem ser 
depositados em contas bancárias belgas, o 
que é contrário à ideia de uma união 
monetária e de pagamentos;

30. Salienta que as atuais regras 
relativas à rescisão do contrato dos APA 
não preveem a possibilidade de uma 
cessação do contrato por «mútuo acordo», 
que seria uma forma de reconhecer a 
relação especial entre os deputados e os 
assistentes, em que ambas as partes podem 
reconhecer que a confiança mútua já não 
existe, e beneficiar de uma solução 
comum, sem pôr em causa os direitos 
sociais do APA; solicita ao Secretário-
Geral que encontre uma solução para o 
facto de os salários dos APA só poderem 
ser depositados em contas bancárias 
belgas, o que é contrário à ideia de uma 
união monetária e de pagamentos;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Alteração 35
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.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Reitera o seu apelo à Conferência 
dos Presidentes para que reconsidere a 
possibilidade de os assistentes 
parlamentares acreditados 
acompanharem os deputados, em 
condições específicas a determinar, em 
delegações e deslocações em serviço 
oficiais do Parlamento, tal como já 
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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7.5.2020 A9-0021/36

Alteração 36
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.° 40

Proposta de resolução Alteração

40. Recorda as conclusões e 
recomendações da Provedora de Justiça 
Europeia nos processos apensos 
488/2018/KR e 514/2018/K, e convida o 
Secretário-Geral a melhorar ainda mais os 
procedimentos de nomeação de altos 
funcionários no interesse de uma maior 
transparência e igualdade; solicita à 
administração do Parlamento que apresente 
um relatório anual sobre a nomeação de 
altos funcionários;

40. Recorda as conclusões e 
recomendações da Provedora de Justiça 
Europeia nos processos apensos 
488/2018/KR e 514/2018/K, bem como a 
resolução do Parlamento de 18 de Abril 
de 2018, nomeadamente que os 
funcionários dos órgãos representativos 
do pessoal fazem parte dos júris de 
seleção dos quadros superiores do 
Parlamento, e convida o Secretário-Geral 
a melhorar ainda mais os procedimentos de 
nomeação de altos funcionários no 
interesse de uma maior transparência e 
igualdade; solicita, além disso, que seja 
garantida a coerência no que se refere a 
publicações externas de lugares 
destinados a quadros superiores e 
diligência na publicação desses lugares 
assim que estes ficarem vagos; solicita à 
administração do Parlamento que apresente 
um relatório anual sobre a nomeação de 
altos funcionários;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Alteração 37
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.° 91

Proposta de resolução Alteração

91. Regista a transferência de tarefas 
relacionadas com os APA da Direção-
Geral das Finanças (DG FINS) para a DG 
PERS e o esforço significativo necessário 
para organizar a transferência de 
responsabilidades;

91. Congratula-se com a transferência 
de tarefas relacionadas com os APA da 
Direção-Geral das Finanças (DG FINS) 
para a DG PERS e com o esforço 
significativo necessário para organizar a 
transferência de responsabilidades;

Or. en



AM\1204766PT.docx PE647.609v01-00

PT Unida na diversidade PT

7.5.2020 A9-0021/38

Alteração 38
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.° 92

Proposta de resolução Alteração

92. Constata com satisfação a criação 
do serviço de atendimento (front office) de 
assistentes parlamentares acreditados, 
responsável por gerir a totalidade do 
processo de recrutamento dos APA, bem 
como a alteração e a rescisão dos contratos 
e o apoio administrativo aos APA; 
congratula-se com a introdução de um 
procedimento simplificado e mais rápido 
aplicável ao recrutamento de APA e com 
os progressos efetuados no sentido de uma 
gestão dos processos sem papel; solicita 
que as equipas da administração do 
Parlamento responsáveis pelo recrutamento 
de APA sejam reforçadas antes do início de 
cada novo mandato, durante o tempo 
necessário para proporcionar uma 
formação completa e até à conclusão da 
elevada carga de trabalho;

92. Constata com satisfação a criação 
do serviço de atendimento (front office) de 
assistentes parlamentares acreditados, 
responsável por gerir a totalidade do 
processo de recrutamento dos APA, bem 
como a alteração e a rescisão dos contratos 
e o apoio administrativo aos APA; 
considera que a capacidade do serviço de 
atendimento para responder às 
necessidades dos APA deve ser reforçada; 
congratula-se com a introdução de um 
procedimento simplificado e mais rápido 
aplicável ao recrutamento de APA e com 
os progressos efetuados no sentido de uma 
gestão dos processos sem papel; solicita 
que as equipas da administração do 
Parlamento responsáveis pelo recrutamento 
de APA sejam reforçadas antes do início de 
cada novo mandato, durante o tempo 
necessário para proporcionar uma 
formação completa e até à conclusão da 
elevada carga de trabalho;

Or. en



AM\1204766PT.docx PE647.609v01-00

PT Unida na diversidade PT

7.5.2020 A9-0021/39

Alteração 39
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.° 98

Proposta de resolução Alteração

98. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 15/2019 do Tribunal de Contas 
12 : «Aplicação, na Comissão, do pacote de 
reformas do Estatuto dos Funcionários 
realizadas em 2014 - grandes poupanças, 
mas com consequências para o pessoal»; 
regista com preocupação as observações do 
Tribunal que são aplicáveis a outras 
instituições da União, incluindo o 
Parlamento, e congratula-se, por 
conseguinte, com a disponibilidade da 
Comissão para aceitar as recomendações 
do Tribunal; apoia a posição expressa pela 
sua Comissão do Controlo Orçamental 
13sobre a matéria; sublinha que importa que 
a União proponha salários competitivos em 
relação ao setor privado nos países de 
residência e manifesta a sua preocupação 
com o facto de a reduzida atratividade da 
União enquanto empregador poder dever-
se às condições de emprego menos 
favoráveis, nomeadamente tendo em conta 
as dificuldades encontradas para atrair 
pessoal suficiente de alguns Estados-
Membros; chama a atenção para as graves 
consequências que uma redução do 
orçamento da administração ou do número 
de efetivos pode ter no futuro da função 
pública da União Europeia e na execução 
das políticas da União; solicita às 
instituições da União que efetuem uma 
avaliação exaustiva do impacto na gestão 
dos recursos humanos e no bem-estar do 

98. Chama a atenção para o Relatório 
Especial n.º 15/2019 do Tribunal de Contas 
12 : «Aplicação, na Comissão, do pacote de 
reformas do Estatuto dos Funcionários 
realizadas em 2014 - grandes poupanças, 
mas com consequências para o pessoal»; 
regista com preocupação as observações do 
Tribunal que são aplicáveis a outras 
instituições da União, incluindo o 
Parlamento, e congratula-se, por 
conseguinte, com a disponibilidade da 
Comissão para aceitar as recomendações 
do Tribunal; apoia a posição expressa pela 
sua Comissão do Controlo Orçamental 
13sobre a matéria; sublinha que importa que 
a União proponha salários competitivos em 
relação ao setor privado nos países de 
residência e manifesta a sua preocupação 
com o facto de a reduzida atratividade da 
União enquanto empregador poder dever-
se às condições de emprego menos 
favoráveis, nomeadamente tendo em conta 
as dificuldades encontradas para atrair 
pessoal suficiente de alguns Estados-
Membros; chama a atenção para as graves 
consequências que uma redução do 
orçamento da administração ou do número 
de efetivos pode ter no futuro da função 
pública da União Europeia e na execução 
das políticas da União; manifesta-se 
igualmente preocupado com o aumento de 
agentes contratuais, em consequência da 
reforma do Estatuto de 2014, que resultou 
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pessoal de qualquer futura reforma ou 
revisão do Estatuto dos Funcionários;

em condições de emprego cada vez mais 
precárias nas instituições da UE e na 
criação de um quadro paralelo de pessoal 
– de baixo custo – da UE; solicita às 
instituições da União que efetuem uma 
avaliação exaustiva do impacto na gestão 
dos recursos humanos e no bem-estar do 
pessoal de qualquer futura reforma ou 
revisão do Estatuto dos Funcionários;

_________________ _________________
12 Relatório Especial n.º 15/2019 do 
Tribunal de Contas: «Aplicação, na 
Comissão, do pacote de reformas do 
Estatuto dos Funcionários realizadas em 
2014 - grandes poupanças, mas com 
consequências para o pessoal».

12 Relatório Especial n.º 15/2019 do 
Tribunal de Contas: «Aplicação, na 
Comissão, do pacote de reformas do 
Estatuto dos Funcionários realizadas em 
2014 - grandes poupanças, mas com 
consequências para o pessoal».

13 Documento de trabalho sobre a 
aplicação, na Comissão, do pacote de 
reformas do Estatuto dos Funcionários 
realizadas em 2014 - grandes poupanças, 
mas com consequências para o pessoal.

13 Documento de trabalho sobre a 
aplicação, na Comissão, do pacote de 
reformas do Estatuto dos Funcionários 
realizadas em 2014 - grandes poupanças, 
mas com consequências para o pessoal.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Alteração 40
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.° 100-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

100-A. Nota com satisfação que o Grupo 
de Alto Nível para a Igualdade e a 
Diversidade encarregou a DG PERS, em 
2018, de elaborar um relatório com um 
roteiro contendo a lista de medidas para 
eliminar a discriminação com base em 
qualquer tipo de motivo, como a origem 
étnica, a deficiência, a orientação sexual 
e a identidade de género, no Secretariado 
do PE; regista que a Mesa adotou o 
relatório em abril de 2019 e que este  já 
está a ser aplicado; solicita ao Grupo de 
Alto Nível que continue a reforçar e a 
melhorar este tipo de medidas e 
iniciativas, de molde a promover um 
ambiente de trabalho inclusivo no PE;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Alteração 41
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.° 107-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

107-A. Solicita a plena aplicação das 
medidas recomendadas na resolução do 
Parlamento, de 26 de outubro de 2017, 
sobre a luta contra o assédio sexual e os 
abusos sexuais na UE, nomeadamente a 
formação obrigatória contra o assédio 
para todo o pessoal e todos os deputados, 
bem como a transformação dos dois 
comités existentes num comité 
independente; requer que as despesas 
médicas e judiciais das vítimas de assédio 
sejam cobertas em conformidade com o 
artigo 24.º do Estatuto dos Funcionários;

Or. en


