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7.5.2020 A9-0021/42

Alteração 42
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Proposta de resolução
N.° 27

Proposta de resolução Alteração

27. Convida a Administração a chamar 
a atenção para o Código de Conduta dos 
deputados, de acordo com o qual os 
deputados devem agir exclusivamente no 
interesse público e exercer as suas funções 
com desapego de interesses, integridade, 
transparência, diligência, honestidade, 
responsabilidade e respeito pela reputação 
da instituição; salienta que o Código de 
Conduta define os conflitos de interesses e 
o modo como os deputados os devem 
resolver e inclui disposições sobre, por 
exemplo, as atividades profissionais dos 
antigos deputados;

27. Convida a Administração a chamar 
a atenção para o Código de Conduta dos 
deputados, de acordo com o qual os 
deputados devem agir exclusivamente no 
interesse público e exercer as suas funções 
com desapego de interesses, integridade, 
transparência, diligência, honestidade, 
responsabilidade e respeito pela reputação 
da instituição; salienta que o Código de 
Conduta define os conflitos de interesses e 
o modo como os deputados os devem 
resolver e inclui disposições sobre, por 
exemplo, as atividades profissionais dos 
antigos deputados; insta o Parlamento a 
assegurar o pleno cumprimento do 
Código de Conduta, nomeadamente 
solicitando informações, de forma pró-
ativa e sistemática, aos antigos deputados 
ao Parlamento sobre a respetiva atividade 
profissional após a cessação das funções, 
e a informar regularmente a autoridade 
de quitação sobre o cumprimento do 
Código de Conduta por parte dos 
deputados;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Alteração 43
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recorda que os deputados foram 
obrigados a disponibilizar mais 
pormenores nas suas declarações de 
interesses financeiros no que toca ao 
escalão salarial da categoria 5 em 2017; 
lamenta que os deputados não sejam 
ainda obrigados a ser mais precisos em 
relação às atividades externas 
remuneradas ou não remuneradas, o que 
faz com que alguns deputados indiquem, 
de forma imprecisa, «advogado» ou 
«proprietário de uma empresa de 
consultoria» como atividade externa, o 
que torna impossível verificar se esta 
atividade pode redundar num conflito de 
interesses com a sua atividade 
parlamentar; insta a Mesa a atualizar o 
formato das declarações e a assegurar 
que os deputados ao Parlamento Europeu 
publiquem mais pormenores nas 
declarações, a fim de resolver estas 
situações; incentiva a realização de 
consultas sobre esta matéria às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, para proceder ao intercâmbio 
de boas práticas; solicita aos serviços 
parlamentares que melhorem os 
mecanismos de controlo e de verificação 
das declarações, que incluam controlos 
pormenorizados, pelo menos das 
declarações em que são indicados 
rendimentos secundários relativamente 
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elevados; insta a Mesa a autorizar os 
serviços parlamentares a solicitarem 
informações adicionais aos deputados, se 
necessário, para efeitos de verificação; 
exorta ainda o Presidente a assegurar que 
os deputados respeitem as regras relativas 
à declaração dos seus interesses 
financeiros e outras prevista no Código de 
Conduta, nomeadamente através da 
imposição de sanções aos deputados;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Alteração 44
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Constata com preocupação que, 
entre 2012 e 2018, se registaram, pelo 
menos, 24 violações do Código de 
Conduta que não foram objeto de 
sanções; salienta que, se as infrações não 
forem  sancionadas de forma adequada, 
os deputados são menos suscetíveis de 
cumprir o Código de Conduta; exorta o 
Presidente a avaliar cuidadosamente 
eventuais violações do Código de Conduta 
e, se aplicável, a impor uma sanção 
adequada aos respetivos deputados;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Alteração 45
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Proposta de resolução
N.° 32

Proposta de resolução Alteração

32. Exorta o Parlamento a ter em conta 
Diretiva (UE) 2019/1937 11 relativa à 
proteção das pessoas que denunciam 
violações ao direito da União recentemente 
adotada e a atualizar as suas normas 
internas de aplicação do artigo 22.º-C do 
Estatuto dos Funcionários;

32. Exorta o Parlamento a adaptar na 
íntegra as suas próprias regras internas do 
Estatuto dos Funcionários à Diretiva (UE) 
2019/1937 1-Arelativa à proteção das 
pessoas que denunciam violações ao direito 
da União recentemente adotada, 
nomeadamente através da criação de canais 
seguros para as denúncias; solicita ainda 
que o Parlamento garanta aos autores de 
denúncias o mesmo nível de proteção 
concedido às vítimas de assédio; requer 
ao Secretário-Geral que institua uma 
formação obrigatória para os superiores 
hierárquicos, a fim de sensibilizar o 
pessoal do Parlamento para a proteção 
dos denunciantes e para o seu dever, nos 
termos do Estatuto dos Funcionários, de 
denunciar qualquer atividade ilegal ou 
qualquer situação de má administração;

_________________ ________________
1-A Diretiva (UE) 2019/1937 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2019, relativa à proteção 
das pessoas que denunciam violações do 
direito da União. 

11Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2019, relativa à proteção das pessoas 
que denunciam violações ao direito da 
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União (JO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Alteração 46
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

Relatório A9-0021/2020
Maria Grapini
Quitação 2018: orçamento geral da UE - 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 
opinião visando a introdução de 
melhorias com base na experiência do 
utilizador; 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 que continue a melhorar 
esta ferramenta, nomeadamente 
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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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7.5.2020 A9-0021/47

Alteração 47
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

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

Proposta de resolução
N.° 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Reitera que a crise do coronavírus 
constitui uma situação de «força maior» 
que obrigou o Parlamento Europeu a 
eliminar uma parte substancial das 12 
sessões de Estrasburgo do calendário 
parlamentar de 2020; defende que os 
custos e as consequências para a saúde 
causados pela crise do coronavírus não 
devem ser agravados por deslocações 
onerosas a Estrasburgo; insta 
veementemente os Estados-Membros a 
absterem-se de insistir, em derrogação do 
Tratado, em realizar sessões de 
compensação em Estrasburgo;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Alteração 48
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

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

Proposta de resolução
N.° 72-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-B. Recorda que a maioria dos 
deputados deste Parlamento reiterou que 
a deslocação mensal de Bruxelas para 
Estrasburgo implica custos financeiros e 
ambientais excessivos que não podem ser 
justificados perante os eleitores e os 
contribuintes; insta os Estados-Membros 
a avaliarem se insistir na obrigação de 
realizar 12 sessões parlamentares por ano 
noutro local de trabalho é sustentável do 
ponto de vista financeiro e sanitário num 
contexto mundial alterado;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Alteração 49
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

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;
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entanto, ao Parlamento que tenha em 
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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7.5.2020 A9-0021/50

Alteração 50
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

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. Salienta o facto de a crise do 
coronavírus ter exigido decisões com 
impacto direto no pessoal do Parlamento 
Europeu, designadamente os 
trabalhadores subcontratados e freelance; 
destaca, neste contexto, nomeadamente, a 
decisão de encerrar a Casa da História 
Europeia, os centros «Europa 
Experience» e os gabinetes de ligação da 
UE, bem como a alteração das 
circunstâncias para os intérpretes 
independentes e o pessoal de limpeza e 
restauração; reconhece que, nas atuais 
circunstâncias relacionadas com a 
pandemia de coronavírus, as instituições, 
inclusive o Parlamento, devem tomar 
decisões de forma rápida e não 
burocrática, por forma a impedir a 
propagação do vírus e a garantir a 
segurança do seu pessoal; solicita, 
contudo, ao Parlamento que honre as 
suas responsabilidades sociais nas 
decisões que tomar, que evite, ou 
compense, quaisquer alterações nos 
rendimentos e que evite por todos os 
meios os despedimentos relacionados com 
o coronavírus das pessoas que trabalham 
nas instalações do Parlamento;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Alteração 51
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

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. Alerta para a situação dos 
estagiários dos deputados, dos grupos 
políticos e do Parlamento Europeu, que se 
instalaram num dos locais de trabalho do 
Parlamento Europeu para tirar partido da 
sua experiência profissional na União e 
que veem agora esta possibilidade 
severamente limitada pela crise atual; 
chama a atenção para o facto de o 
Conselho e a Comissão oferecerem a 
possibilidade de os estagiários 
conservarem os seus rendimentos pelo 
período contratual em curso e de 
reiniciarem o seu estágio com um novo 
contrato após o verão; 

Or. en


