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Alteração 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, Leila Chaibi
em nome do Grupo The Left

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

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

Assinala que os prestadores de serviços 
foram duramente atingidos pela pandemia; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo Parlamento, como o fornecimento de 
refeições de solidariedade, que ajudam a 
reduzir o impacto sobre os subcontratantes 
e os seus trabalhadores; salienta que a 
subcontratação de serviços de limpeza e 
restauração coloca as pessoas, 
principalmente as mulheres, numa posição 
extremamente vulnerável; manifesta 
profunda preocupação com o elevado 
número de despedimentos entre os 
trabalhadores da empresa de restauração do 
Grupo COMPASS; convida as autoridades 
competentes do Parlamento, em 
colaboração com os subcontratantes, a 
estudarem todas as soluções alternativas 
passíveis de salvaguardar os empregos no 
âmbito do diálogo social e a adquirirem 
serviços adicionais justificáveis em termos 
de utilização do orçamento do Parlamento; 
insta o Parlamento a tomar todas as 
precauções necessárias para garantir que os 
contratantes externos respeitem as mais 
elevadas normas do direito do trabalho em 
relação ao pessoal de limpeza, constituído 
principalmente por mulheres, e ao pessoal 
de restauração, em particular no que diz 
respeito à pressão psicológica e às 
condições de trabalho;  convida a Mesa a 
reconsiderar a política de externalização do 
Parlamento;

Assinala que os prestadores de serviços 
foram duramente atingidos pela pandemia; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo Parlamento, como o fornecimento de 
refeições de solidariedade, que ajudam a 
reduzir o impacto sobre os subcontratantes 
e os seus trabalhadores; salienta que a 
subcontratação de serviços de limpeza e 
restauração coloca as pessoas, 
principalmente as mulheres, numa posição 
extremamente vulnerável; manifesta 
profunda preocupação com o elevado 
número de despedimentos entre os 
trabalhadores da empresa de restauração do 
Grupo COMPASS; convida as autoridades 
competentes do Parlamento, em 
colaboração com os subcontratantes, a 
estudarem todas as soluções alternativas 
passíveis de salvaguardar os empregos no 
âmbito do diálogo social e de reintegrar os 
trabalhadores despedidos, e a adquirirem 
serviços adicionais justificáveis em termos 
de utilização do orçamento do Parlamento; 
insta o Parlamento a tomar todas as 
precauções necessárias para garantir que os 
contratantes externos respeitem as mais 
elevadas normas do direito do trabalho em 
relação ao pessoal de limpeza, constituído 
principalmente por mulheres, e ao pessoal 
de restauração, em particular no que diz 
respeito à pressão psicológica e às 
condições de trabalho; convida a Mesa a 
reconsiderar a política de externalização do 
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Parlamento;
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