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Alteração 1
Niclas Herbst
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Incentiva os deputados a utilizar 
alternativas de transporte hipocarbónicas; 
reitera o seu apelo à revisão das medidas 
de aplicação do Estatuto dos Deputados, a 
fim de que estes sejam reembolsados de 
bilhetes de avião flexíveis em classe 
económica quando viajem dentro da União, 
sendo aceites exceções para voos com 
origem e destino em regiões 
ultraperiféricas e voos de duração superior 
a quatro horas ou com uma ou mais 
escalas;  observa que a deslocação de 
muitos deputados dos respetivos círculos 
eleitorais para os locais de trabalho do 
Parlamento implicam longas viagens e 
apenas podem ser efetuadas de avião;

9. Incentiva os deputados a utilizar 
alternativas de transporte hipocarbónicas, 
bilhetes de avião flexíveis em classe 
económica quando viajem dentro da União, 
sendo aceites exceções para voos com 
origem e destino em regiões 
ultraperiféricas e voos de duração superior 
a quatro horas ou com uma ou mais 
escalas;  observa que a deslocação de 
muitos deputados dos respetivos círculos 
eleitorais para os locais de trabalho do 
Parlamento implicam longas viagens e 
apenas podem ser efetuadas de avião;
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Alteração 2
Niclas Herbst
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Espera que os serviços do 
Parlamento informem todos os grupos de 
visitantes sobre o impacto ambiental do 
seu transporte e que, em 2022, seja 
estabelecido um sistema incentivante de 
reembolso das despesas de viagem com 
base no impacto ambiental;  solicita à 
Mesa que dê início ao processo de revisão 
das regras relativas aos grupos de 
visitantes, em conformidade com a 
Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Estratégia de 
mobilidade sustentável e inteligente – pôr 
os transportes europeus na senda do 
futuro» (COM(2020)0789), 
nomeadamente o seu ponto 9 sobre as 
viagens coletivas, e que adapte os custos 
de viagem dos grupos de visitantes à 
evolução dos preços do mercado e permita 
alterações a fim de evitar uma flutuação 
das despesas de viagem devido ao 
mercado, criando uma discriminação 
geográfica indireta dos visitantes;

Suprimido
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Alteração 3
Niclas Herbst
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Convida o Secretário-Geral a 
avaliar os riscos relacionados com o 
recrutamento de um número crescente de 
agentes contratuais, incluindo o perigo de 
criar no Parlamento uma estrutura de 
pessoal com dois níveis; insiste em que as 
funções e tarefas essenciais permanentes 
sejam executadas por pessoal 
permanente;

Suprimido

Or. en


