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12.5.2020 A9-0102/5

Alteração 5
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.° 19

Proposta de resolução Alteração

19. Solicita mais informações sobre as 
modalidades e o custo da criação de uma 
série de versões móveis do 
Parlamentarium, que percorreriam os 
Estados Membros prestando informações 
aos cidadãos sobre o Parlamento e a 
União; salienta que este tipo de iniciativa 
deve ser descentralizado e realizado a 
partir dos centros «Europa Experience», 
por razões de economia e racionalização; 
regista que o projeto inclui uma aplicação 
móvel que contém o melhor conteúdo 
existente do Parlamentarium;

19. Solicita mais informações sobre as 
modalidades e o custo da criação de uma 
série de versões móveis do Parlamentarium 
e condena o desperdício de dinheiro dos 
contribuintes numa campanha de 
propaganda em benefício exclusivo do 
sistema da União;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/6

Alteração 6
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 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Questiona a utilidade e a validade 
das versões móveis do Parlamentarium e 
dos centros «Europa Experience», 
especialmente numa altura em que a 
União atravessa uma grave crise sanitária 
e económica;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/7

Alteração 7
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.° 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da intenção do 
Parlamento e da decisão da Mesa de 
expandir a sua atividade e a sua presença 
diplomática para além das fronteiras da 
União na Indonésia (Jacarta), na Etiópia 
(Adis Abeba) e nos Estados Unidos (Nova 
Iorque) e questiona o seu valor 
acrescentado; solicita a realização de uma 
análise pormenorizada e exaustiva dos 
custos de representação e dos custos 
inerentes a essa expansão, nomeadamente 
com alojamento, secretariados, pessoal, 
residência e transportes, e a sua partilha 
com a Comissão dos Orçamentos do 
Parlamento; deseja uma colaboração entre 
o Serviço Europeu para a Ação Externa e 
o Parlamento no que respeita à natureza 
do trabalho e ao estatuto dos funcionários 
do Parlamento durante a sua missão no 
exterior; solicita que seja apresentada uma 
análise sobre o valor acrescentado da atual 
representação do Parlamento em 
Washington;

20. Lamenta a intenção do Parlamento 
de expandir a sua atividade e a sua 
presença diplomática para além das 
fronteiras da União na Indonésia (Jacarta), 
na Etiópia (Adis Abeba) e nos Estados 
Unidos (Nova Iorque), e questiona o seu 
valor acrescentado; solicita a realização de 
uma análise pormenorizada e exaustiva dos 
custos de representação e dos custos 
inerentes a essa expansão, nomeadamente 
com alojamento, secretariados, pessoal, 
residência e transportes; solicita que seja 
apresentada uma análise sobre o valor 
acrescentado da atual representação do 
Parlamento em Washington; manifesta a 
sua profunda preocupação com este novo 
e enorme desperdício de dinheiro dos 
contribuintes e recorda que a política 
externa e a representação diplomática 
devem continuar a ser competências 
exclusivas dos Estados-Membros;

Or. en


