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12.5.2020 A9-0102/2

Alteração 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Aprova o acordo alcançado na 
conciliação entre a Mesa e a Comissão dos 
Orçamentos em 28 de abril de 2020 no 
sentido de fixar a taxa de aumento em 
relação ao orçamento de 2020 em 2,54 %, 
o que corresponde a um nível global da 
previsão de receitas e despesas para 2021 
de 2 090 467 628 EUR, diminuir o nível 
de despesas do anteprojeto de previsão de 
receitas e despesas aprovado pela Mesa 
em 9 de março de 2020 em 20 milhões de 
EUR e reduzir, consequentemente, as 
dotações propostas para as rubricas 
seguintes:

3. Lamenta o acordo alcançado na 
conciliação entre a Mesa e a Comissão dos 
Orçamentos em 28 de abril de 2020, no 
âmbito do qual o nível da previsão de 
receitas e despesas para 2021 foi fixado em 
2 090 467 628 EUR, o que representa um 
aumento global de 2,54 % face ao 
orçamento de 2020, sem ter em conta a 
saída do Reino Unido da União e a 
diminuição do número de deputados; 
lamenta o facto de o orçamento do 
Parlamento ter aumentado todos os anos 
durante a última legislatura, e solicita, em 
consequência, que o Parlamento procure 
realizar economias significativas, a fim de 
enviar uma mensagem de solidariedade 
para com os cidadãos da UE; 

1004 - Despesas ordinárias de viagem; 
1005 - Outras despesas de viagem; 1200 - 
Remuneração e subsídios; 2007 - 
Construção de imóveis e arranjo das 
instalações; 2024 - Consumo de energia; 
300 - Despesas de deslocações em serviço 
do pessoal entre os três locais de trabalho; 
302 - Despesas de receção e de 
representação; 3042 - Reuniões, 
congressos, conferências e delegações; 
3242 - Despesas de publicação, de 
informação e de participação em 
manifestações públicas; 325 - Despesas 
relativas aos gabinetes de ligação; 422 - 
Despesas relativas à assistência 
parlamentar; 10 1 - Reserva para 
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Alteração 3
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
 Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha o papel do Parlamento 
na formação de uma consciência política 
europeia e na promoção dos valores da 
União;

Suprimido

Or. en
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Alteração 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
 Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Assinala que os centros «Europa 
Experience» devem informar o público 
europeu, em particular os jovens, sobre os 
principais poderes do Parlamento;    
observa que já foram inaugurados centros 
«Europa Experience» em Berlim, 
Copenhaga, Helsínquia, Liubliana e 
Estrasburgo, e em 2020 em Taline, e que, 
em 2021, está prevista a criação de centros 
«Europa Experience» no novo edifício 
Konrad Adenauer no Luxemburgo, em 
Roma, Paris, Varsóvia, Estocolmo e Praga; 
solicita uma avaliação contínua dos 
resultados alcançados; solicita uma 
repartição pormenorizada das despesas 
com a criação dos novos centros «Europa 
Experience» em 2021 antes da leitura do 
orçamento pelo Parlamento no outono de 
2020, bem como um plano orçamental 
plurianual pormenorizado que tenha em 
conta as despesas de funcionamento de 
cada um dos centros abertos;

18. Lamenta que já tinham sido 
inaugurados centros «Europa Experience» 
em Berlim, Copenhaga, Helsínquia, 
Liubliana e Estrasburgo, e em 2020 em 
Taline, e que, em 2021, esteja prevista a 
criação de centros «Europa Experience» no 
novo edifício Konrad Adenauer no 
Luxemburgo, em Roma, Paris, Varsóvia, 
Estocolmo e Praga; solicita uma avaliação 
contínua dos resultados alcançados; solicita 
uma repartição pormenorizada das 
despesas com a criação dos novos centros 
«Europa Experience» em 2021 antes da 
leitura do orçamento pelo Parlamento no 
outono de 2020; contesta o valor 
acrescentado dos centros «Europa 
Experience»;
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