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Alteração 1
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a última 
previsão de inverno da Comissão 
Europeia prevê uma taxa de crescimento 
anual do produto interno bruto (PIB) da 
área do euro de 1,2 % em 2021 e que é 
provável que o recente surto de COVID-
19 agrave significativamente as 
perspetivas económicas;

Or. en

Alteração 2
Valerie Hayer, Olivier Chastel

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Secretário-
Geral propôs para o anteprojeto de 
previsão de receitas e despesas do 
Parlamento para 2021 um orçamento de 
2 110 467 628 EUR, o que representa um 
aumento global de 3,52 % em relação ao 
orçamento de 2020; considerando que as 
previsões de receitas e despesas adotadas 
pelo Parlamento representaram um 
aumento de 2,30 % (1 953 milhões 
de EUR) para 2019, um aumento 
de 2 48 % (1 999 milhões de EUR) 
para 2019 e um aumento de 2,68 % 
(2 050 milhões de EUR) para 2020;

C. Considerando que o Secretário-
Geral propôs para o anteprojeto de 
previsão de receitas e despesas do 
Parlamento para 2021 um orçamento de 
2 110 467 628 EUR, o que representa um 
aumento global de 3,52 % em relação ao 
orçamento de 2020; considerando que as 
previsões de receitas e despesas adotadas 
pelo Parlamento representaram um 
aumento de 2,30 % (1 953 milhões 
de EUR) para 2018, um aumento 
de 2 48 % (1 999 milhões de EUR) 
para 2019 e um aumento de 2,68 % 
(2 050 milhões de EUR) para 2020;

Or. en
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Alteração 3
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A.  Considerando que o orçamento do 
Parlamento deve garantir os seus poderes 
legislativos regulamentados e 
salvaguardar o seu legítimo 
funcionamento;

Or. en

Alteração 4
Jens Geier

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A.  Considerando que o volume de 
trabalho legislativo dos deputados ao 
Parlamento Europeu foi alargado e 
seriamente complementado por atividades 
de comunicação, uma vez que os cidadãos 
estão mais interessados nos assuntos 
europeus do que nunca e esperam 
atualmente estar em contacto com os seus 
representantes através de plataformas de 
comunicação social tradicionais e novas; 
que, consequentemente, a taxa de 
execução da dotação para assistência 
parlamentar aumentou nos últimos anos;

Or. en

Alteração 5
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Salienta que a maior parte do 
orçamento do Parlamento é fixada por 
obrigações legais ou contratuais e está 
sujeita a uma indexação anual e que, 
para 2021, essas obrigações são estimadas 
em 32 milhões de EUR;

1. Salienta que a maior parte do 
orçamento do Parlamento é fixada por 
obrigações legais ou contratuais e está 
sujeita a uma indexação anual e que, 
para 2021, essas obrigações são estimadas 
em 32 milhões de EUR; sublinha, 
contudo, que o orçamento global do 
Parlamento para 2021 negociado no 
âmbito de um acordo interinstitucional 
sobre o próximo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 deve assegurar a 
plena competência legislativa das 
instituições e garantir o seu bom 
funcionamento;

Or. en

Alteração 6
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Salienta que a maior parte do 
orçamento do Parlamento é fixada por 
obrigações legais ou contratuais e está 
sujeita a uma indexação anual e que, 
para 2021, essas obrigações são estimadas 
em 32 milhões de EUR;

1. Observa que a maior parte do 
orçamento do Parlamento é fixada por 
obrigações legais ou contratuais e está 
sujeita a uma indexação anual e que, 
para 2021, essas obrigações são estimadas 
em 32 milhões de EUR;

Or. en

Alteração 7
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia;

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia; salienta que o Parlamento 
cumpriu o objetivo de redução de 5 % do 
pessoal e que, na realidade, procedeu a 
uma redução global de 6 %; destaca que, 
na sequência do Tratado de Lisboa, o 
Parlamento teve de fazer face a um 
aumento do número de tarefas e de 
comissões especializadas, o que se 
traduziu num aumento significativo do 
trabalho legislativo e de coordenação; 
sublinha que, na última legislatura, foram 
conseguidas sinergias e economias 
significativas; salienta que a 
funcionalidade do Parlamento depende do 
cumprimento das suas funções 
administrativas, que exigem recursos 
humanos adequados;

Or. en

Alteração 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia;

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia; sublinha a necessidade de 
poupanças adicionais, a fim de enviar 
uma mensagem forte aos cidadãos 
europeus que enfrentam as consequências 
das políticas de austeridade;

Or. en
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Alteração 9
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia;

3. Toma nota das negociações em 
curso sobre o novo quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 e da incerteza quanto 
ao nível de financiamento da nova 
categoria 7 - Administração Pública 
Europeia e do facto de se prever que as 
pensões interinstitucionais inscritas nesta 
categoria aumentem significativamente 
nos próximos anos;

Or. en

Alteração 10
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Toma nota da explicação 
fornecida na Comissão dos Orçamentos 
de que um número crescente de deputados 
tomou a decisão de contratar um quarto 
assistente para fazer face à crescente 
carga de trabalho parlamentar; observa 
que, após a saída do Reino Unido, um 
menor número de membros tem de 
assegurar o mesmo nível de trabalho 
legislativo; nota que a decisão de 
disponibilizar um segundo gabinete nas 
instalações do Parlamento em 
Estrasburgo levou os deputados a 
fazerem-se acompanhar de mais 
assistentes em missão; toma nota da 
explicação de que os deputados 
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realizaram mais viagens nos últimos anos 
e continuarão provavelmente a fazê-lo 
em 2021;

Or. en

Alteração 11
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Lamenta que o anteprojeto de 
previsão de receitas e despesas para 2021 
tenha sido fixado em 2 110 467 628 EUR, 
o que representa um aumento de 3,52 % 
em relação ao orçamento de 2020; 
lamenta o facto de o orçamento do 
Parlamento ter aumentado todos os anos 
durante a última legislatura e solicita, em 
consequência, que o Parlamento 
estabeleça como principal objetivo para o 
seu orçamento a redução dos seus custos, 
tanto quanto possível, e a realização de 
economias significativas, a fim de enviar 
uma mensagem de solidariedade para 
com os cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 12
Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta que, após o Brexit, o 
mesmo nível de trabalho legislativo tem de 
ser assegurado por um menor número de 
deputados e o mesmo número de lugares 
nas comissões tem de ser ocupado por um 
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menor número de deputados; solicita ao 
Parlamento que faculte aos deputados e 
aos seus gabinetes os meios necessários 
para fazer face ao aumento da carga de 
trabalho;

Or. en

Alteração 13
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Recorda que as funções essenciais 
do Parlamento são colegislar com o 
Conselho, aprovar o orçamento da União, 
representar os cidadãos e controlar as 
atividades das outras instituições da União;

5. Recorda que as funções essenciais 
do Parlamento são colegislar com o 
Conselho, aprovar o orçamento da União, 
representar os cidadãos e controlar as 
atividades das outras instituições da União; 
considera igualmente que as recém-
constituídas comissões ou subcomissões 
especiais não devem ter como 
consequência a redução do pessoal das 
demais comissões;

Or. en

Alteração 14
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. 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 15
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de 
inflação geral prevista para 2021 e que 
são fortemente encorajados todos os 
esforços no sentido da utilização mais 
eficiente e transparente dos fundos 
públicos;

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas e que são 
fortemente encorajados todos os esforços 
no sentido da utilização mais eficiente e 
transparente dos fundos públicos; lamenta 
que a proposta do Secretário-Geral 
estabeleça o orçamento do Parlamento 
para 2021 em 2 110 467 628 EUR, o que 
representa um aumento global de 3,52 % 
em relação ao orçamento de 2020; 
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;

Or. en

Alteração 16
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de inflação 
geral prevista para 2021 e que são 
fortemente encorajados todos os esforços 
no sentido da utilização mais eficiente e 

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de inflação 
geral prevista para 2021 e que são 
fortemente encorajados todos os esforços 
no sentido da utilização mais eficiente e 
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transparente dos fundos públicos; transparente dos fundos públicos; 
recomenda, para o efeito, que seja 
prestada a devida atenção ao custo dos 
projetos, não só pelos membros da 
Comissão dos Orçamentos aquando da 
decisão do orçamento anual com a Mesa 
do Parlamento, mas também, o mais 
tardar, aquando da decisão sobre o 
lançamento de projetos;

Or. en

Alteração 17
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de 
inflação geral prevista para 2021 e que 
são fortemente encorajados todos os 
esforços no sentido da utilização mais 
eficiente e transparente dos fundos 
públicos;

7. Realça que, em relação à proposta 
da Mesa, são necessárias poupanças e que 
são fortemente encorajados todos os 
esforços no sentido da utilização tão 
eficiente e transparente quanto possível 
dos fundos públicos;

Or. en

Alteração 18
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de inflação 

7. Realça que, em relação à proposta 
do Secretário-Geral, são necessárias 
poupanças significativas para aproximar o 
aumento desta proposta da taxa de inflação 
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geral prevista para 2021 e que são 
fortemente encorajados todos os esforços 
no sentido da utilização mais eficiente e 
transparente dos fundos públicos;

geral prevista para 2021 e que devem ser 
tomadas medidas firmes com vista a uma 
utilização mais eficiente e transparente dos 
fundos públicos;

Or. en

Alteração 19
Angelika Winzig, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Chama a atenção para o elevado 
número de reuniões extraordinárias das 
comissões em Estrasburgo e para o 
número crescente de deslocações do 
pessoal entre os três locais de trabalho; 
insta o Parlamento a reduzir ao mínimo 
essas reuniões extraordinárias, de modo a 
que os deputados se possam concentrar 
na ordem do dia das sessões plenárias, 
poupar dinheiro dos contribuintes e 
reduzir a pegada de CO2 mediante a 
redução do número de deslocações do 
pessoal;

Or. en

Alteração 20
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta, a este respeito, que os 
pedidos votados em sessão plenária do 
Parlamento devem, por uma questão de 
princípio, ser implementados sem demora;

Or. en
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Alteração 21
Robert Biedroń

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que o Parlamento deve 
garantir concursos de alta qualidade e 
socialmente responsáveis, de modo a que 
os contratos sejam adjudicados a 
empresas que respeitem as normas 
ambientais e laborais fundamentais; 
solicita um controlo mais rigoroso das 
condições de trabalho do pessoal externo 
do Parlamento;

Or. en

Alteração 22
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que o Parlamento é a 
única instituição da União eleita por 
sufrágio universal e cujas decisões têm um 
impacto real nos cidadãos da União; 
considera que é da maior importância 
proporcionar aos cidadãos uma melhor 
compreensão das atividades do 
Parlamento;

11. Sublinha que o Parlamento é a 
única instituição da União eleita por 
sufrágio universal e cujas decisões têm um 
impacto real nos cidadãos da União, 
considera que é da maior importância 
proporcionar aos cidadãos uma melhor 
compreensão das atividades do 
Parlamento; congratula-se, por 
conseguinte, com o compromisso do 
Parlamento de promover a União não só 
durante o ano eleitoral, mas também ao 
longo de toda a legislatura;

Or. en
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Alteração 23
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local; toma nota da implementação dos 
centros «Europa Experience» em todos os 
Estados-Membros;

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local; toma nota da implementação dos 
centros «Europa Experience» em todos os 
Estados-Membros; considera de extrema 
importância que o Parlamento interaja 
continuamente com os cidadãos europeus 
através de vários canais de comunicação, 
no espírito de um diálogo político 
multifacetado, bem enraizado na tradição 
europeia de democracia, tolerância e 
respeito mútuo;

Or. en

Alteração 24
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local; toma nota da implementação dos 
centros «Europa Experience» em todos os 
Estados-Membros;

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local através do alargamento da respetiva 
rede e de uma maior interação com os 
cidadãos; toma nota da implementação dos 
centros «Europa Experience» em todos os 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 25
Robert Biedroń

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local; toma nota da implementação dos 
centros «Europa Experience» em todos os 
Estados-Membros;

12. Congratula-se com a nova 
declaração de missão dos Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu e com a 
tónica colocada numa participação proativa 
na comunicação bidirecional com os 
cidadãos e as partes interessadas a nível 
local e regional; toma nota da 
implementação dos centros «Europa 
Experience» em todos os Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 26
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Assinala 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 
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 

13. Assinala 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 
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 
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orçamento pelo Parlamento no outono 
de 2020;

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; solicita que 
cessem todos os novos investimentos, a 
menos que lhes esteja subjacente um 
plano orçamental claro e prudente (tendo 
em conta a margem cada vez mais estreita 
do Parlamento no âmbito da rubrica 
administrativa);

Or. en

Alteração 27
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Assinala 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 
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;

13. Assinala 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 
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; não obstante, os centros Europa 
Experience de todos os Estados-Membros 
devem informar o público europeu, 
nomeadamente no âmbito do 
funcionamento das várias etapas e 
sistemas educativos, sobre os principais 
poderes legislativos do Parlamento, 
assegurando simultaneamente a relação 
custo-eficácia enquanto princípio 
orientador orçamental;
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Or. en

Alteração 28
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Assinala 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 
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;

13. Assinala 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 
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; solicita que sejam previstos 
futuros centros «Europa Experience» na 
Europa Central e Oriental, a fim de 
contribuírem para reduzir a clivagem 
entre o Leste e o Oeste e de aproximar a 
União dos seus cidadãos;

Or. en

Alteração 29
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Assinala que já foram inaugurados 
centros «Europa Experience» em Berlim, 
Copenhaga, Helsínquia, Liubliana e 
Estrasburgo, e em 2020 em Taline, e que, 

13. Assinala que já foram inaugurados 
os centros «Europa Experience» em 
Berlim, Copenhaga, Helsínquia, Liubliana 
e Estrasburgo, e em 2020 em Taline, e que, 
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em 2021, está prevista a criação de centros 
«Europa Experience» no novo edifício 
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;

em 2021, está prevista a criação de centros 
«Europa Experience» no novo edifício 
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; apela igualmente a uma melhor 
representação da União em todas as 
capitais dos Estados-Membros, 
especialmente naqueles em que não há 
uma agência, organismo ou instituição da 
União;

Or. en

Alteração 30
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Assinala 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 
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;

13. Lamenta que já tenham 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 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; questiona o valor 
acrescentado dos centros Europa 
Experience;

Or. en
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Alteração 31
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. 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;

14. 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

Alteração 32
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. 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 

14. 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;
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contém o melhor conteúdo existente do 
Parlamentarium;

Or. en

Alteração 33
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. 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;

14. 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 funcionamento do 
Parlamento e da União, reforçando o seu 
sentimento de cidadania europeia; 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;

Or. en

Alteração 34
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
Nº 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com 
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 

15. Toma nota da 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); solicita a realização 
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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;

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 
igualmente uma melhor colaboração 
entre o Serviço Europeu para a Ação 
Externa e o Parlamento Europeu no que 
respeita à natureza do trabalho e ao 
estatuto dos funcionários do Parlamento 
durante a sua missão no exterior;

Or. en

Alteração 35
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
Nº 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com 
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;

15. Sublinha a intenção do Parlamento 
e a 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); 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 
autoridade orçamental;

Or. en

Alteração 36
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
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Proposta de resolução
Nº 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com 
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;

15. 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

Alteração 37
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Nº 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com 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, 

15. Manifesta a sua preocupação com 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 
comparativamente com a abertura de 
novos centros «Europa Experience» nos 
Estados-Membros; solicita a realização de 
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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;

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; solicita a 
realização de um estudo sobre a 
possibilidade de abrir gabinetes externos 
da UE nos países com importantes 
comunidades europeias, como o Reino 
Unido ou a República da Moldávia;

Or. en

Alteração 38
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Nº 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com 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;

15. Manifesta a sua preocupação com 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 não 
vislumbra 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;

Or. en

Alteração 39
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Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Solicita ao Parlamento Europeu 
que desenvolva uma nova estratégia de 
comunicação para a nova diáspora 
europeia composta por cidadãos europeus 
residentes noutro Estado-Membro; 
considera que a nova estratégia de 
comunicação deve envolver os 
eurodeputados eleitos em círculos 
eleitorais que permitem o voto de pessoas 
que se encontram fora do país e prever 
meios específicos, como documentos na 
língua materna, para os gabinetes do 
Parlamento Europeu; solicita a 
disponibilização de recursos 
extrafinanceiros do orçamento do 
Parlamento Europeu aos deputados 
eleitos em círculos eleitorais que 
permitem o voto de pessoas que se 
encontram fora do país para cobrir as 
despesas inerentes à comunicação com 
cidadãos europeus noutros 
Estados-Membros (custos de transporte, 
despesas de comunicação, custos de 
organização de eventos, despesas de 
abertura de gabinetes de deputados ao 
Parlamento Europeu); recomenda que o 
Parlamento Europeu desenvolva uma 
estratégia de comunicação específica para 
as comunidades europeias mais 
significativas que não vivem num Estado-
Membro, mas podem votar nas eleições 
europeias;

Or. en

Alteração 40
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental; solicita a prestação de 
informações adicionais sobre a nova 
estratégia para os visitantes e sobre a 
campanha de informação de quatro anos 
antes da leitura do orçamento pelo 
Parlamento no outono de 2020; insta a 
uma avaliação exaustiva da campanha de 
comunicação realizada antes e durante as 
eleições europeias de 2019; é de opinião 
que quaisquer novas medidas de 
comunicação se devem basear numa 
análise objetiva e factual dessa avaliação;

Or. en

Alteração 41
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental, e solicita aos serviços 
responsáveis que informem sobre opções 
de deslocação sustentáveis e avaliem a 
possibilidade de introduzir uma taxa de 
reembolso degressiva em função da 
sustentabilidade da opção de deslocação, 
especialmente para visitantes num raio de 
700 km das instituições;

Or. en
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Alteração 42
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental; solicita a criação de um 
serviço de visitantes específico para 
idosos, que destaque os programas e 
políticas da UE em prol do 
envelhecimento ativo;

Or. en

Alteração 43
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 44
Hélène Laporte

Proposta de resolução
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N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

16. Toma nota do facto de o 
Parlamento investir esforços consideráveis 
nos serviços que oferece aos visitantes, 
especialmente para os jovens que 
continuarão a ser um grupo-alvo 
fundamental;

Or. en

Alteração 45
Joachim Kuhs

Proposta de resolução
Nº 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com a proposta de 
transformar o Encontro Europeu da 
Juventude (EYE), que se realiza de dois 
em dois anos, num processo coerente, de 
modo a que os períodos anterior e 
posterior ao EYE sejam transformados 
numa série de interações significativas 
entre o Parlamento e os jovens; considera, 
no entanto, que o Parlamento deve 
reembolsar as despesas de deslocação e 
alojamento dos jovens em Estrasburgo 
por razões de equidade e justiça social; 
solicita que as modalidades de reembolso 
sejam claramente definidas no sítio Web 
do Parlamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Robert Biedroń

Proposta de resolução
Nº 17



PE648.517v01-00 28/75AM\1201118PT.docx

PT

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com a proposta de 
transformar o Encontro Europeu da 
Juventude (EYE), que se realiza de dois em 
dois anos, num processo coerente, de modo 
a que os períodos anterior e posterior ao 
EYE sejam transformados numa série de 
interações significativas entre o Parlamento 
e os jovens; considera, no entanto, que o 
Parlamento deve reembolsar as despesas de 
deslocação e alojamento dos jovens em 
Estrasburgo por razões de equidade e 
justiça social; solicita que as modalidades 
de reembolso sejam claramente definidas 
no sítio Web do Parlamento;

17. Congratula-se com a proposta de 
transformar o Encontro Europeu da 
Juventude (EYE), que se realiza de dois em 
dois anos, num processo coerente, de modo 
a que os períodos anterior e posterior ao 
EYE sejam transformados numa série de 
interações significativas entre o Parlamento 
e os jovens; considera, no entanto, que o 
Parlamento deve reembolsar as despesas de 
deslocação e alojamento dos jovens em 
Estrasburgo por razões de equidade e 
justiça social; solicita que este diálogo e 
interações não se limitem aos estudantes 
universitários, uma vez que também 
devem ser oferecidas oportunidades aos 
estudantes do ensino secundário ou da 
formação profissional; solicita que as 
modalidades de reembolso sejam 
claramente definidas no sítio Web do 
Parlamento; observa que devem ser 
previstos meios financeiros adicionais 
para assegurar uma ampla participação 
de jovens de diferentes países e com 
diferentes percursos;

Or. en

Alteração 47
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Nº 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com a proposta de 
transformar o Encontro Europeu da 
Juventude (EYE), que se realiza de dois em 
dois anos, num processo coerente, de modo 
a que os períodos anterior e posterior ao 
EYE sejam transformados numa série de 
interações significativas entre o Parlamento 
e os jovens; considera, no entanto, que o 
Parlamento deve reembolsar as despesas de 
deslocação e alojamento dos jovens em 

17. Congratula-se com a proposta de 
transformar o Encontro Europeu da 
Juventude (EYE), que se realiza de dois em 
dois anos, num processo coerente, de modo 
a que os períodos anterior e posterior ao 
EYE sejam transformados numa série de 
interações significativas entre o Parlamento 
e os jovens; considera, no entanto, que o 
Parlamento deve reembolsar as despesas de 
deslocação e alojamento dos jovens que 
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Estrasburgo por razões de equidade e 
justiça social; solicita que as modalidades 
de reembolso sejam claramente definidas 
no sítio Web do Parlamento;

participam no evento em Estrasburgo por 
razões de equidade e justiça social; solicita 
que as modalidades de reembolso sejam 
claramente definidas no sítio Web do 
Parlamento; convida o Parlamento 
Europeu a organizar, a nível local, 
encontros semelhantes entre deputados e 
jovens através dos seus Gabinetes de 
Ligação do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 48
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Sublinha que o Parlamento 
Europeu deve ser perfeitamente capaz de 
participar adequadamente no processo da 
Conferência sobre o Futuro da Europa e 
compromete-se, por conseguinte, a 
apresentar os reforços potencialmente 
necessários durante o processo 
orçamental anual relativo a 2021 ou 
durante a execução do orçamento de 2021 
através do procedimento de transferência;

Or. en

Alteração 49
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Recomenda que o planeamento 
orçamental anual tenha em conta a 
renovação regular de todos os edifícios e 

19. Recomenda que o planeamento 
orçamental anual tenha em conta a 
renovação regular de todos os edifícios e 
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que, para esse efeito, seja atribuído um 
montante correspondente a 3 % da 
superfície total de todos os edifícios, tal 
como já refletido na «Estratégia imobiliária 
para além de 2019», adotada pela Mesa em 
16 de abril de 201813; considera que esta 
dotação faz parte de uma política 
imobiliária regular e preventiva;

que, para esse efeito, seja atribuído um 
montante correspondente a 3 % da 
superfície total de todos os edifícios, tal 
como já refletido na «Estratégia imobiliária 
para além de 2019», adotada pela Mesa em 
16 de abril de 201813; considera que esta 
dotação faz parte de uma política 
imobiliária regular e preventiva , deve 
destinar-se igualmente a uma profunda 
adaptação e deve assegurar que o 
Parlamento se esforça por conseguir 
melhorar ao máximo a eficiência 
energética e, consequentemente, por 
realizar economias no consumo de 
energia e nos custos das instalações do 
Parlamento;

_________________ _________________
13 Em consonância com os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos no artigo 5.º da Diretiva 
2012/27/UE relativa à eficiência 
energética.

13 Em consonância com os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos no artigo 5.º da Diretiva 
2012/27/UE relativa à eficiência 
energética.

Or. en

Alteração 50
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Nº 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota de que, após a conclusão 
das obras da ala este do novo edifício 
Konrad Adenauer no Luxemburgo, 
em 2020, e da passagem progressiva do 
pessoal para o novo edifício, as obras na 
ala oeste deverão ter início em 2021; 
solicita dados mais pormenorizados no 
tocante às despesas relativas à gestão do 
projeto da construção da ala oeste e à 
segurança do estaleiro; reitera o seu desejo 
de que o Secretário-Geral obtenha 
pormenores sobre a mudança gradual do 

20. Toma nota de que, após a conclusão 
das obras da ala este do novo edifício 
Konrad Adenauer no Luxemburgo, 
em 2020, e da passagem progressiva do 
pessoal para o novo edifício, as obras na 
ala oeste deverão ter início em 2021; 
solicita dados mais pormenorizados no 
tocante às despesas relativas à gestão do 
projeto da construção da ala oeste e à 
segurança do estaleiro; reitera o seu desejo 
de que o Secretário-Geral obtenha 
pormenores sobre a mudança gradual do 
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pessoal; pessoal; solicita, além disso, uma revisão 
dos espaços de que o Parlamento 
necessita à luz do aumento previsto do 
teletrabalho;

Or. en

Alteração 51
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com a redução de 
11,5 milhões de EUR em rendas, despesas 
de manutenção e energia em 2021, em 
comparação com 2020, resultante da 
mudança para o novo edifício Adenauer e 
do abandono das Torres A e B no 
Luxemburgo; solicita uma lista de todos os 
outros edifícios arrendados que 
continuarão a estar ocupados em 2021;

21. Congratula-se com a redução de 
11,5 milhões de EUR em rendas, despesas 
de manutenção e energia em 2021, em 
comparação com 2020, resultante da 
mudança para o novo edifício Adenauer e 
do abandono das Torres A e B no 
Luxemburgo; solicita uma lista de todos os 
outros edifícios arrendados que 
continuarão a estar ocupados em 2021, 
bem como uma projeção pormenorizada 
dos crescentes custos de energia;

Or. en

Alteração 52
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta a 
explicação prestada na Comissão dos 
Orçamentos segundo a qual o Parlamento 
terá economizado nos últimos anos um 
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mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos 
para o financiamento da política 
imobiliária do Parlamento; solicita uma 
reflexão sobre o financiamento de 
investimentos essenciais na política 
imobiliária;

montante de quase 100 milhões de EUR 
em juros devido a esta prática muito 
favorável e realça que o Parlamento 
conseguiu assim manter os seus 
importantes projetos imobiliários sob 
controlo financeiro; salienta que a taxa 
de execução orçamental do Parlamento se 
situa em quase 99 %, o que limita a 
possibilidade de levantamento de 
transferências com vista a um exercício 
são e não constitui uma sobreavaliação do 
programa;

Or. en

Alteração 53
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos essenciais 
na política imobiliária;

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; desaprova a prática de 
utilizar a «transferência de 
remanescentes» no final do ano para 
contribuir para projetos imobiliários em 
curso, considerando que existe 
contradição entre a transparência dos 
projetos imobiliários no orçamento do 
Parlamento e fomenta a orçamentação 
por excesso em certos domínios; solicita 
uma reflexão sobre o financiamento de 
investimentos essenciais na política 
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imobiliária;

Or. en

Alteração 54
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos essenciais 
na política imobiliária;

22. Desaprova a prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso e considera que tal 
provoca tensão com a transparência dos 
projetos imobiliários no orçamento do 
Parlamento; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos na política 
imobiliária;

Or. en

Alteração 55
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 

22. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
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final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos essenciais 
na política imobiliária;

final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma orçamentação por excesso 
programada dessas despesas, a fim de gerar 
fundos para o financiamento da política 
imobiliária do Parlamento; solicita maior 
transparência e o planeamento detalhado 
do financiamento de investimentos 
essenciais na política imobiliária;

Or. en

Alteração 56
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Solicita à Mesa que dê a conhecer a 
sua decisão sobre o futuro do edifício 
Spaak, em Bruxelas; observa que o 
processo de renovação e remodelação deve 
ter como objetivo dar resposta a novas 
necessidades claramente definidas, tal 
como descritas na estratégia imobiliária 
atualizada para além de 2019; regista que 
os trabalhos de renovação do edifício 
Spaak durarão cerca de cinco anos e que 
durante esse período o edifício não estará 
disponível; reitera o seu pedido de que seja 
apresentada à Comissão dos Orçamentos 
uma estimativa e uma repartição 
pormenorizada dos custos, logo que a Mesa 
tome a decisão;

23. Solicita à Mesa que dê a conhecer a 
sua decisão sobre o futuro do edifício 
Spaak, em Bruxelas, bem como todos os 
documentos de apoio disponíveis nos 
serviços; observa que o processo de 
renovação e remodelação deve ter como 
objetivo dar resposta a novas necessidades 
claramente definidas, tal como descritas na 
estratégia imobiliária atualizada para além 
de 2019; regista que os trabalhos de 
renovação do edifício Spaak durarão cerca 
de cinco anos e que durante esse período o 
edifício não estará disponível; reitera o seu 
pedido de que seja apresentada à Comissão 
dos Orçamentos uma estimativa e uma 
repartição pormenorizada dos custos, logo 
que a Mesa tome a decisão; recorda que o 
orçamento para 2021 inclui números para 
a preparação das obras no edifício Spaak;

Or. en
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Alteração 57
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Valerie Hayer

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Solicita à Mesa que dê a conhecer a 
sua decisão sobre o futuro do edifício 
Spaak, em Bruxelas; observa que o 
processo de renovação e remodelação deve 
ter como objetivo dar resposta a novas 
necessidades claramente definidas, tal 
como descritas na estratégia imobiliária 
atualizada para além de 2019; regista que 
os trabalhos de renovação do edifício 
Spaak durarão cerca de cinco anos e que 
durante esse período o edifício não estará 
disponível; reitera o seu pedido de que seja 
apresentada à Comissão dos Orçamentos 
uma estimativa e uma repartição 
pormenorizada dos custos, logo que a Mesa 
tome a decisão;

23. Solicita à Mesa que dê a conhecer a 
sua decisão sobre o futuro do edifício 
Spaak, em Bruxelas; observa que a 
renovação pode igualmente constituir uma 
oportunidade para otimizar as superfícies 
já disponíveis de acordo com as 
necessidades atuais do Parlamento, tal 
como descritas na estratégia imobiliária 
atualizada para além de 2019; regista que 
os trabalhos de renovação do edifício 
Spaak durarão cerca de cinco anos e que 
durante esse período o edifício não estará 
disponível; reitera o seu pedido de que seja 
apresentada à Comissão dos Orçamentos 
uma estimativa e uma repartição 
pormenorizada dos custos, logo que a Mesa 
tome a decisão;

Or. en

Alteração 58
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Solicita ao Secretário-Geral que 
considere um período adequado para a 
recuperação de materiais recicláveis, 
como cobre, revestimentos e outros, com 
vista à sua reutilização e 
reaproveitamento através de uma empresa 
especializada;
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Or. en

Alteração 59
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
Nº 24

Proposta de resolução Alteração

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono;

24. Recorda que uma vasta maioria do 
Parlamento manifestou em várias 
resoluções o seu apoio a uma sede única, 
a fim de assegurar um dispêndio eficiente 
do dinheiro dos contribuintes da União e 
de assumir a responsabilidade 
institucional de reduzir a sua pegada de 
carbono; observa que o Tribunal de 
Contas estimou que uma mudança de 
Estrasburgo para Bruxelas poderia gerar 
poupanças anuais de 114 milhões de 
EUR, para além de uma poupança única 
de 616 milhões de EUR se os edifícios de 
Estrasburgo puderem ser cedidos, ou um 
custo único de 40 milhões de EUR, caso 
não possam; recorda, por conseguinte, a 
necessidade de encontrar uma solução para 
uma sede única do Parlamento;

Or. en

Alteração 60
Valerie Hayer, Fabienne Keller

Proposta de resolução
Nº 24

Proposta de resolução Alteração

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 

24. Recorda que a dispersão 
geográfica das três sedes do Parlamento 
representa 6 % do orçamento geral da 
instituição; considera que é necessário 
encontrar soluções para otimizar as 
despesas conexas e diminuir o impacto 
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carbono; ambiental desta dispersão;

Or. en

Alteração 61
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
Nº 24

Proposta de resolução Alteração

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono;

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono; assinala que o impacto 
ambiental anual da dispersão geográfica 
está estimado entre 11 000 e 
19 000 toneladas de emissões de CO2; 
sublinha a perceção pública negativa 
decorrente desta dispersão e apela, por 
conseguinte, a que sejam rapidamente 
tomadas medidas práticas no sentido de 
estabelecer uma sede única para o 
Parlamento, a fim de evitar novos 
desperdícios dos fundos públicos; lamenta 
o facto de, ao longo de uma única 
legislatura, os custos gerados pela 
dispersão geográfica do Parlamento 
poderem ascender a mil milhões de euros;

Or. en

Alteração 62
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Joachim Kuhs

Proposta de resolução
Nº 24

Proposta de resolução Alteração
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24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono;

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono; recorda a resolução do 
Parlamento de 2013 que estimava os 
custos resultantes da dispersão geográfica 
do Parlamento entre 156 milhões de EUR 
e 204 milhões de EUR por ano e lamenta, 
em consequência, que os custos 
ocasionados pela dispersão geográfica do 
Parlamento possam ascender, numa 
única legislatura, a mil milhões de EUR; 
solicita, por conseguinte, a elaboração de 
um roteiro para uma sede única, a fim de 
evitar um maior desperdício de fundos 
públicos;

Or. en

Alteração 63
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de resolução
Nº 24

Proposta de resolução Alteração

24. Recorda a necessidade de encontrar 
uma solução para uma sede única do 
Parlamento, a fim de otimizar o trabalho 
parlamentar e institucional e reduzir 
significativamente os custos políticos e 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono;

24. Recorda a necessidade de encontrar 
soluções para otimizar o trabalho 
parlamentar institucional e os custos 
financeiros, bem como a pegada de 
carbono, tendo em devida conta a 
dispersão geográfica das três sedes do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 64
Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 
ambiente construído acessível a todos os 
utilizadores; salienta que as obras 
destinadas a melhorar a acessibilidade das 
pessoas com mobilidade reduzida já 
começaram em Estrasburgo e que os 
projetos continuarão em 2021, tanto em 
Bruxelas como em Estrasburgo, mas 
também em seis Gabinetes de Ligação do 
Parlamento Europeu; solicita a continuação 
da renovação das adaptações neste sentido 
em todos os outros edifícios do 
Parlamento;

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 
ambiente construído acessível a todos os 
utilizadores; salienta que as obras 
destinadas a melhorar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência e com mobilidade 
reduzida já começaram em Estrasburgo e 
que os projetos continuarão em 2021, tanto 
em Bruxelas como em Estrasburgo, mas 
também em seis Gabinetes de Ligação do 
Parlamento Europeu; solicita a continuação 
da renovação das adaptações neste sentido 
em todos os outros edifícios do 
Parlamento, empenhando-se em cumprir 
os requisitos de acessibilidade funcionais 
para as áreas construídas estabelecidos no 
anexo III da Diretiva (UE) 2019/882 e 
fazendo referência às normas 
internacionais e europeias pertinentes 
para cumprir esses requisitos nos 
procedimentos de contratação pública, de 
modo a que os deputados, o pessoal e os 
visitantes com deficiência e com 
mobilidade reduzida possam aceder aos 
edifícios e utilizar as suas instalações nas 
mesmas condições que os demais, em 
conformidade com as obrigações 
estabelecidas pela Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência;

Or. en

Alteração 65
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 



PE648.517v01-00 40/75AM\1201118PT.docx

PT

ambiente construído acessível a todos os 
utilizadores; salienta que as obras 
destinadas a melhorar a acessibilidade das 
pessoas com mobilidade reduzida já 
começaram em Estrasburgo e que os 
projetos continuarão em 2021, tanto em 
Bruxelas como em Estrasburgo, mas 
também em seis Gabinetes de Ligação do 
Parlamento Europeu; solicita a continuação 
da renovação das adaptações neste sentido 
em todos os outros edifícios do 
Parlamento;

ambiente construído acessível a todos os 
utilizadores, em consonância com as 
normas da UE; salienta que as obras 
destinadas a melhorar a acessibilidade das 
pessoas com mobilidade reduzida já 
começaram em Estrasburgo e que os 
projetos continuarão em 2021, tanto em 
Bruxelas como em Estrasburgo, mas 
também em seis Gabinetes de Ligação do 
Parlamento Europeu; solicita a continuação 
da renovação das adaptações neste sentido 
em todos os outros edifícios do 
Parlamento, bem como que seja 
assegurado alojamento razoável a todas 
as pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 66
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 
ambiente construído acessível a todos os 
utilizadores; salienta que as obras 
destinadas a melhorar a acessibilidade das 
pessoas com mobilidade reduzida já 
começaram em Estrasburgo e que os 
projetos continuarão em 2021, tanto em 
Bruxelas como em Estrasburgo, mas 
também em seis Gabinetes de Ligação do 
Parlamento Europeu; solicita a continuação 
da renovação das adaptações neste sentido 
em todos os outros edifícios do 
Parlamento;

25. Congratula-se com o facto de o 
Parlamento estar empenhado em criar um 
ambiente acessível a todos os utilizadores; 
salienta que as obras destinadas a melhorar 
a acessibilidade das pessoas com 
mobilidade reduzida já começaram em 
Estrasburgo e que os projetos continuarão 
em 2021, tanto em Bruxelas como em 
Estrasburgo, mas também em seis 
Gabinetes de Ligação do Parlamento 
Europeu; solicita a continuação das 
renovações neste sentido em todos os 
outros edifícios do Parlamento;

Or. en

Alteração 67
Martina Dlabajová
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Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Solicita que se proceda à 
adaptação e renovação suplementares 
necessárias dos edifícios do Parlamento, a 
fim de garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, e que seja 
previsto um orçamento adequado para 
proporcionar alojamento razoável às 
pessoas com deficiência, quando 
necessário;

Or. en

Alteração 68
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a segurança dos 
edifícios e a cibersegurança são essenciais 
para a segurança da vida no Parlamento; 
congratula-se com o facto de o Parlamento 
ter praticamente terminado os trabalhos de 
segurança de todos os seus edifícios com a 
conclusão entrada do edifício WEISS e 
reitera que a segurança informática 
continua a ser uma prioridade absoluta;

26. Apoia o investimento realizado 
pelo Parlamento para manter um local de 
trabalho moderno e eficiente; considera 
que a segurança dos edifícios e a 
cibersegurança são essenciais para o 
funcionamento do Parlamento; 
congratula-se com o facto de o Parlamento 
ter praticamente terminado os trabalhos de 
segurança de todos os seus edifícios com a 
conclusão da entrada do edifício WEISS e 
reitera que a segurança informática 
continua a ser uma prioridade absoluta, a 
par de um serviço de computação em 
nuvem potente e seguro, plenamente 
conforme às regras em matéria de 
proteção de dados;

Or. en
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Alteração 69
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a segurança dos 
edifícios e a cibersegurança são essenciais 
para a segurança da vida no Parlamento; 
congratula-se com o facto de o Parlamento 
ter praticamente terminado os trabalhos de 
segurança de todos os seus edifícios com a 
conclusão entrada do edifício WEISS e 
reitera que a segurança informática 
continua a ser uma prioridade absoluta;

26. Considera que a segurança dos 
edifícios e a cibersegurança são essenciais 
para a segurança da vida no Parlamento; 
congratula-se com o facto de o Parlamento 
ter praticamente terminado os trabalhos de 
segurança de todos os seus edifícios com a 
conclusão da entrada do edifício WEISS; 
solicita informações atualizadas sobre os 
custos globais deste projeto; reitera que a 
segurança informática continua a ser uma 
prioridade absoluta;

Or. en

Alteração 70
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Solicita ao Parlamento Europeu 
que assegure a implantação adequada da 
nova cibersegurança e das novas 
infraestruturas informáticas e que aborde 
convenientemente a questão dos custos; 
convida o Parlamento Europeu a estudar 
a possibilidade de utilizar infraestruturas 
de fonte aberta; 

Or. en

Alteração 71
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apoia o investimento realizado 
pelo Parlamento para manter um local de 
trabalho moderno e eficiente; considera 
que é essencial dispor de um serviço de 
computação em nuvem forte e seguro, 
nomeadamente no que diz respeito à 
proteção de dados;

Suprimido

Or. en

Alteração 72
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; solicita 
que seja efetuada uma análise financeira do 
custo global de todo o projeto;

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; salienta 
que a eficácia e o valor acrescentado 
desses instrumentos devem ser 
previamente assegurados e comprovados 
nas 24 línguas oficiais; solicita que seja 
efetuada uma análise financeira do custo 
global de todo o projeto; considera, por 
conseguinte, que os meios consagrados ao 
multilinguismo, nomeadamente à 
tradução e à interpretação, não devem ser 
reduzidos enquanto não houver uma 
redução da carga de trabalho;

Or. en

Alteração 73



PE648.517v01-00 44/75AM\1201118PT.docx

PT

Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; solicita 
que seja efetuada uma análise financeira do 
custo global de todo o projeto;

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; solicita 
que seja efetuada uma análise financeira do 
custo global de todo o projeto; solicita 
igualmente uma análise do calendário de 
disponibilização desta tecnologia;

Or. en

Alteração 74
Valerie Hayer, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; solicita 
que seja efetuada uma análise financeira 
do custo global de todo o projeto;

29. Observa que a DG TRAD tem 
como objetivo desenvolver um instrumento 
capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real, de modo a que 
todos os cidadãos tenham igualdade de 
acesso à informação na sua língua; solicita 
que seja efetuada uma análise do custo 
global de todo o projeto e do seu impacto 
nos recursos humanos;

Or. en

Alteração 75
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig



AM\1201118PT.docx 45/75 PE648.517v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta que o sistema de despesas 
de viagem dos deputados é insatisfatório 
em termos de facilidade de utilização e de 
transparência; solicita que as necessárias 
adaptações e alterações do sistema sejam 
efetuadas em tempo útil, a fim de 
assegurar uma comunicação eficaz, fácil 
e acessível das despesas de viagem; 
salienta que a atribuição de um máximo 
de três números a cada pedido de viagem, 
consoante a unidade em causa, gera uma 
falta de clareza e uma complexidade que 
dificultam a boa execução do pedido, bem 
como a rastreabilidade do mesmo;

Or. en

Alteração 76
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Solicita o desenvolvimento de mais 
instalações de teletrabalho estáveis e 
seguras para todos os dispositivos;

Or. en

Alteração 77
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 29-B (novo)

Proposta de resolução Alteração
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29-B. Observa com apreensão que o 
fluxo de problemas comunicados entre as 
unidades do departamento de informática 
é inadequado; salienta a necessidade de 
melhorias tempestivas destinadas a 
garantir o tratamento desses problemas 
em tempo útil e a identificação clara das 
responsabilidades dentro do 
departamento;

Or. en

Alteração 78
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Sublinha que o Parlamento 
Europeu é, desde 2016, a primeira 
instituição da UE neutra em emissões de 
carbono, dado que, depois de fazer todos 
os esforços possíveis para reduzir as suas 
emissões de CO2, compensa a totalidade 
das suas emissões irredutíveis;

30. Reconhece que foram envidados 
alguns esforços para reduzir as emissões 
de CO2 resultantes das atividades do 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 79
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Salienta que cerca de 67 % da 
pegada de carbono do Parlamento provém 
do transporte de pessoas; solicita a 
recolha e disponibilização à Comissão dos 
Orçamentos, antes do processo 
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orçamental de 2022, de dados 
pormenorizados sobre as deslocações dos 
deputados, dos assistentes parlamentares 
e do pessoal, incluindo sobre o modo e o 
preço do transporte e sobre as emissões de 
CO2 resultantes dessas deslocações; 
solicita, além disso, a comunicação e 
contabilização pormenorizada da 
compensação de CO2 do Parlamento com 
caráter de urgência; espera que a Mesa 
desenvolva um sistema de reembolso das 
despesas de viagem que inclua o custo da 
compensação do CO2 no preço das 
viagens e incentive a utilização de 
transportes respeitadores do ambiente;

Or. en

Alteração 80
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-B. Destaca a ligação ferroviária 
direta, regular, rápida e, para os 
deputados, gratuita entre o Parlamento 
em Bruxelas e o aeroporto de Bruxelas e 
solicita a suspensão imediata do serviço 
de motoristas para estes trajetos;

Or. en

Alteração 81
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração
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31. Congratula-se com a decisão da 
Mesa de definir objetivos ambientais novos 
e mais ambiciosos para a atual legislatura, 
que deverão ser alcançados até 2024 em 
domínios fundamentais como a redução da 
pegada de carbono, a redução das emissões 
de carbono do transporte de pessoas, a 
redução do consumo de gás, do gasóleo de 
aquecimento e do aquecimento urbano, a 
redução do consumo de eletricidade, a 
redução do consumo de papel, a redução 
do consumo de água e a redução do 
desperdício alimentar;

31. Recorda que a pegada de carbono 
do Parlamento abrange as seguintes sete 
categorias principais: consumo de 
energia, fugas de gases refrigerantes, 
transporte de mercadorias, transporte de 
pessoas, fornecimento de equipamento e 
prestação de serviços, resíduos diretos e 
ativos fixos; congratula-se com a decisão 
da Mesa de definir objetivos ambientais 
novos e mais ambiciosos para a atual 
legislatura, que deverão ser alcançados 
até 2024 em domínios fundamentais como 
a redução da pegada de carbono, a redução 
das emissões de carbono do transporte de 
pessoas, a redução do consumo de gás, do 
gasóleo de aquecimento e do aquecimento 
urbano, a redução do consumo de 
eletricidade, a redução do consumo de 
papel, a redução do consumo de água e a 
redução do desperdício alimentar; solicita 
que seja apresentado à Comissão dos 
Orçamentos um roteiro pormenorizado 
para a consecução destes objetivos; 
solicita uma avaliação anual dos 
resultados e a opção de aumentar o nível 
de ambição destas normas a meio da 
legislatura, em 2022;

Or. en

Alteração 82
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Congratula-se com a decisão da 
Mesa de definir objetivos ambientais novos 
e mais ambiciosos para a atual legislatura, 
que deverão ser alcançados até 2024 em 
domínios fundamentais como a redução da 
pegada de carbono, a redução das emissões 
de carbono do transporte de pessoas, a 
redução do consumo de gás, do gasóleo de 
aquecimento e do aquecimento urbano, a 

31. Toma nota da decisão da Mesa de 
definir objetivos ambientais novos e mais 
ambiciosos para a atual legislatura, que 
deverão ser alcançados até 2024 em 
domínios fundamentais como a redução da 
pegada de carbono, a redução das emissões 
de carbono do transporte de pessoas, a 
redução do consumo de gás, do gasóleo de 
aquecimento e do aquecimento urbano, a 
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redução do consumo de eletricidade, a 
redução do consumo de papel, a redução 
do consumo de água e a redução do 
desperdício alimentar;

redução do consumo de eletricidade, a 
redução do consumo de papel, a redução 
do consumo de água e a redução do 
desperdício alimentar;

Or. en

Alteração 83
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Congratula-se com a nova política 
de estacionamento desenvolvida nos 
parques de estacionamento do Parlamento, 
destinada a promover a utilização de 
veículos elétricos, nomeadamente, 
bicicletas, trotinetas e automóveis, através 
da instalação de estações de carregamento 
elétrico; solicita que essa política seja 
alargada a todos os outros parques de 
estacionamento do Parlamento; apoia 
todas as medidas futuras destinadas a 
incentivar os deputados e o pessoal a 
reduzir a utilização de automóveis de 
passageiros e a dar prioridade à utilização 
dos transportes públicos e das bicicletas;

32. Congratula-se com a nova política 
de estacionamento desenvolvida nos 
parques de estacionamento do Parlamento, 
destinada a promover a utilização de 
veículos elétricos, nomeadamente, 
bicicletas, bicicletas de carga, trotinetas e 
automóveis, através da instalação de 
estações de carregamento elétrico; apoia 
todas as medidas futuras destinadas a 
incentivar os deputados e o pessoal a 
reduzir a utilização de automóveis de 
passageiros e a dar prioridade à utilização 
dos transportes públicos e das bicicletas, 
incluindo incentivos financeiros;

Or. en

Alteração 84
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Considera que os deputados não 
devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 

33. Incentiva os deputados a 
utilizarem possibilidades de transporte 
que respeitem os objetivos ambientais do 
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na União; solicita ao Parlamento que 
incentive a utilização de transportes que 
respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

Parlamento e confia na sua razoabilidade 
para escolherem a alternativa de 
transporte mais adequada em termos de 
sustentabilidade e eficácia; sublinha que 
as deslocações de muitos deputados dos 
respetivos círculos eleitorais para os 
locais de trabalho do Parlamento 
implicam longas viagens e apenas podem 
ser efetuadas de avião;

Or. en

Alteração 85
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Considera que os deputados não 
devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União; solicita ao Parlamento que 
incentive a utilização de transportes que 
respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

33. Considera que os deputados não 
devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União, salvo no caso de já não haver 
bilhetes em classe económica ou de estes 
serem mais caros; solicita ao Parlamento 
que incentive a utilização de transportes 
que respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

Or. en

Alteração 86
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Considera que os deputados não 33. Considera que os deputados não 
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devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União; solicita ao Parlamento que 
incentive a utilização de transportes que 
respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União ou, quando viajam para fora da 
União, relativamente a voos de duração 
inferior a cinco horas; solicita ao 
Parlamento que incentive a utilização de 
transportes que respeitem o ambiente e 
propõe que o reembolso dos voos de 
duração inferior a uma hora só seja 
concedido se não existirem alternativas 
mais sustentáveis e realistas;

Or. en

Alteração 87
Valerie Hayer, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Considera que os deputados não 
devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União; solicita ao Parlamento que 
incentive a utilização de transportes que 
respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

33. Considera que os deputados não 
devem ser reembolsados dos bilhetes de 
avião em classe executiva quando viajam 
na União, à exceção das regiões 
ultraperiféricas; solicita ao Parlamento 
que incentive a utilização de transportes 
que respeitem o ambiente e propõe que o 
reembolso dos voos de duração inferior a 
uma hora só seja concedido se não 
existirem alternativas mais sustentáveis e 
realistas;

Or. en

Alteração 88
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Salienta que o Serviço de 
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Motoristas do Parlamento Europeu deve 
ser utilizado pelos deputados 
exclusivamente para deslocações entre o 
aeroporto/estação e as instalações do 
Parlamento ou vice-versa (deslocações 
primárias) e que os monovolumes e 
miniautocarros do Parlamento devem ser 
utilizados apenas para esta finalidade; 
recorda que, na Bélgica, os deputados 
podem viajar gratuitamente de comboio; 
lamenta que os automóveis do Parlamento 
se desloquem mensalmente para 
Estrasburgo e regressem sem passageiros 
e convida o Secretariado-Geral a avaliar 
uma forma de permitir a partilha destes 
veículos durante as transferências 
mensais;

Or. en

Alteração 89
Valerie Hayer

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento;

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; manifesta, neste 
contexto, a sua preocupação pelo facto de 
vários deputados não utilizarem o seu 
passe para os nos comboios belgas; 
solicita à Mesa que apresente os 
elementos financeiros do acordo com a 
SNCB/NMBS e que encontre uma 
solução para otimizar a utilização destes 
passes; recorda o seu pedido no sentido de 
uma maior utilização da videoconferência e 
de outras tecnologias, nomeadamente 
através da racionalização das deslocações 
em serviço do pessoal entre os diferentes 
locais de trabalho; congratula-se com a 
comunicação dos Questores de 18 de 
fevereiro de 2020 destinada a incentivar os 
membros e os secretariados dos grupos 
políticos a aplicarem a política de partilha 
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de recursos com o objetivo de reduzir o 
número de camiões necessários para as 
missões de Estrasburgo, ajudando assim a 
reduzir a pegada de carbono do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 90
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento;

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento; solicita 
uma estratégia para acabar com as arcas 
metálicas em conformidade com o 
objetivo do EMAS de um PE sem papel o 
mais rapidamente possível; é de opinião 
que, a partir de 2021, o serviço de arcas 
deve ser solicitado;

Or. en

Alteração 91
Nils Ušakovs
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Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento;

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência, nomeadamente com 
participantes externos, mediante a 
utilização de software de grande difusão, 
e de outras tecnologias, nomeadamente 
através da racionalização das deslocações 
em serviço do pessoal entre os diferentes 
locais de trabalho; congratula-se com a 
comunicação dos Questores de 18 de 
fevereiro de 2020 destinada a incentivar os 
membros e os secretariados dos grupos 
políticos a aplicarem a política de partilha 
de recursos com o objetivo de reduzir o 
número de camiões necessários para as 
missões de Estrasburgo, ajudando assim a 
reduzir a pegada de carbono do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 92
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
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com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento;

pegada de carbono do Parlamento;

Or. en

Alteração 93
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política de partilha de recursos 
com o objetivo de reduzir o número de 
camiões necessários para as missões de 
Estrasburgo, ajudando assim a reduzir a 
pegada de carbono do Parlamento;

34. Apela à proteção do ambiente e à 
poupança de recursos; recorda o seu pedido 
no sentido de uma maior utilização da 
videoconferência e de outras tecnologias, 
nomeadamente através da racionalização 
das deslocações em serviço do pessoal 
entre os diferentes locais de trabalho; 
congratula-se com a comunicação dos 
Questores de 18 de fevereiro de 2020 
destinada a incentivar os membros e os 
secretariados dos grupos políticos a 
aplicarem a política voluntária de partilha 
de recursos com o objetivo de reduzir o 
número de camiões necessários para as 
missões de Estrasburgo, ajudando assim a 
reduzir a pegada de carbono do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 94
Victor Negrescu

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 

Suprimido



PE648.517v01-00 56/75AM\1201118PT.docx

PT

interpretação das declarações de voto 
orais e das intervenções de um minuto nas 
sessões plenárias; salienta que o custo da 
tradução e da interpretação das 
declarações de voto orais é estimado 
em 21 431 EUR por dia de votação ou 
900 102 EUR por ano; recorda que os 
deputados que desejem explicar o sentido 
do seu voto ou colocar questões 
respeitantes às preocupações do seu 
eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública; considera, neste 
contexto, que, para alcançar poupanças 
significativas, as declarações de voto orais 
e as intervenções de um minuto podem ser 
abolidas;

Or. en

Alteração 95
Valerie Hayer

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
e das intervenções de um minuto nas 
sessões plenárias; salienta que o custo da 
tradução e da interpretação das declarações 
de voto orais é estimado em 21 431 EUR 
por dia de votação ou 900 102 EUR por 
ano; recorda que os deputados que desejem 
explicar o sentido do seu voto ou colocar 
questões respeitantes às preocupações do 
seu eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública; considera, neste 
contexto, que, para alcançar poupanças 
significativas, as declarações de voto orais 
e as intervenções de um minuto podem ser 

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
nas sessões plenárias; salienta que o custo 
da tradução e da interpretação das 
declarações de voto orais é estimado 
em 21 431 EUR por dia de votação ou 
900 102 EUR por ano; recorda que os 
deputados que desejem explicar o sentido 
do seu voto ou colocar questões 
respeitantes às preocupações do seu 
eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública;
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abolidas;

Or. en

Alteração 96
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
e das intervenções de um minuto nas 
sessões plenárias; salienta que o custo da 
tradução e da interpretação das declarações 
de voto orais é estimado em 21 431 EUR 
por dia de votação ou 900 102 EUR por 
ano; recorda que os deputados que desejem 
explicar o sentido do seu voto ou colocar 
questões respeitantes às preocupações do 
seu eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública; considera, neste 
contexto, que, para alcançar poupanças 
significativas, as declarações de voto orais 
e as intervenções de um minuto podem ser 
abolidas;

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
e das intervenções de um minuto nas 
sessões plenárias; salienta que o custo da 
tradução e da interpretação das declarações 
de voto orais é estimado em 21 431 EUR 
por dia de votação ou 900 102 EUR por 
ano; recorda que os deputados que desejem 
explicar o sentido do seu voto ou colocar 
questões respeitantes às preocupações do 
seu eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública e considera, neste 
contexto, que, para alcançar poupanças 
significativas, as declarações de voto orais 
podem ser abolidas; solicita que os 
recursos do Parlamento sejam utilizados 
de forma razoável; recorda, contudo, que 
os instrumentos democráticos dos 
deputados, como as «intervenções de um 
minuto», não devem ser objeto de cortes 
orçamentais se essas «intervenções de um 
minuto» abordarem assuntos diferentes 
dos já inscritos na ordem do dia;

Or. en

Alteração 97
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
e das intervenções de um minuto nas 
sessões plenárias; salienta que o custo da 
tradução e da interpretação das declarações 
de voto orais é estimado em 21 431 EUR 
por dia de votação ou 900 102 EUR por 
ano; recorda que os deputados que desejem 
explicar o sentido do seu voto ou colocar 
questões respeitantes às preocupações do 
seu eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito, bem como diversas possibilidades 
de comunicação pública; considera, neste 
contexto, que, para alcançar poupanças 
significativas, as declarações de voto orais 
e as intervenções de um minuto podem ser 
abolidas;

35. Reitera a sua preocupação com a 
despesa adicional que representa a 
interpretação das declarações de voto orais 
nas sessões plenárias; salienta que o custo 
da tradução e da interpretação das 
declarações de voto orais é estimado 
em 21 431 EUR por dia de votação ou 
900 102 EUR por ano; recorda que os 
deputados que desejem explicar o sentido 
do seu voto ou colocar questões 
respeitantes às preocupações do seu 
eleitorado dispõem de alternativas, 
nomeadamente as declarações de voto por 
escrito; considera, neste contexto, que, para 
alcançar poupanças significativas, as 
declarações de voto orais podem ser 
abolidas;

Or. en

Alteração 98
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A.  Observa que, no final de 2018, o 
regime voluntário de pensão tinha um 
défice atuarial estimado em 286,1 milhões 
de EUR; nota ainda que, no final de 2018, 
o total de ativos líquidos a ter em conta e 
o compromisso atuarial ascendiam a 
112,3 milhões de EUR e 398,4 milhões de 
EUR, respetivamente; observa, em 
consequência, que os ativos mal cobrem 
28 % das autorizações do regime de 
pensão; recorda que o passivo projetado 
se prolonga por várias décadas, 
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observando que o montante total pago 
pelo fundo voluntário de pensão em 2018 
ascendeu a 17,8 milhões de EUR;

Or. en

Alteração 99
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Solicita uma redução de, pelo 
menos, 20 % dos vencimentos mensais, 
das ajudas de custo diárias e dos 
emolumentos dos deputados, incluindo o 
subsídio de despesas gerais, a fim de 
enviar uma mensagem de solidariedade 
aos cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 100
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 35-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-B. Apoia firmemente os resultados de 
uma reunião de 10 de dezembro de 2018, 
em que a Mesa decidiu alterar as regras 
aplicáveis ao regime de pensão, 
aumentando a idade de reforma de 63 
para 65 anos e introduzindo uma taxa 
de 5 % nos pagamentos de pensões aos 
futuros pensionistas, a fim de melhorar a 
sua sustentabilidade; nota que se estima 
que estas alterações às regras adotada 
pela Mesa reduziram o défice atuarial em 
13,3 milhões de EUR, pelo que apoia a 
decisão da Mesa, que considera um passo 
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positivo;

Or. en

Alteração 101
Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Relembra o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 
do Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu, que declara que: «após a 
entrada em vigor do presente Estatuto, o 
fundo voluntário de pensão criado pelo 
Parlamento mantém-se para os deputados 
ou antigos deputados com direitos 
adquiridos ou direitos em formação a 
título do mesmo fundo» e que «os direitos 
adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que respeitem 
plenamente o Estatuto dos Deputados e 
que estabeleçam com o fundo de pensões 
um plano claro para que o Parlamento 
assuma as suas obrigações e 
responsabilidades no âmbito do regime 
voluntário de pensão dos deputados; 
apoia o pedido da Mesa no sentido de que 
Secretário-Geral seja incumbido de 
investigar formas de assegurar um 
financiamento sustentável do Fundo 
Voluntário de Pensão em conformidade 
com as disposições do Estatuto dos 
Deputados, garantindo, ao mesmo tempo, 
a plena transparência;

36. Toma nota da possível exaustão do 
Fundo Voluntário de Pensão e rejeita a 
possibilidade de utilizar o dinheiro dos 
contribuintes europeus para melhorar a 
sustentabilidade do Fundo; salienta a 
necessidade de encarregar o Secretário-
Geral de procurar soluções que não 
imponham encargos financeiros 
adicionais aos contribuintes europeus;

Or. en

Alteração 102
Johan Van Overtveldt
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Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Relembra o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 
do Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu, que declara que: «após a entrada 
em vigor do presente Estatuto, o fundo 
voluntário de pensão criado pelo 
Parlamento mantém-se para os deputados 
ou antigos deputados com direitos 
adquiridos ou direitos em formação a título 
do mesmo fundo» e que «os direitos 
adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que respeitem 
plenamente o Estatuto dos Deputados e 
que estabeleçam com o fundo de pensões 
um plano claro para que o Parlamento 
assuma as suas obrigações e 
responsabilidades no âmbito do regime 
voluntário de pensão dos deputados; 
apoia o pedido da Mesa no sentido de que 
Secretário-Geral seja incumbido de 
investigar formas de assegurar um 
financiamento sustentável do Fundo 
Voluntário de Pensão em conformidade 
com as disposições do Estatuto dos 
Deputados, garantindo, ao mesmo tempo, 
a plena transparência;

36. Salienta que esta situação suscita 
preocupação quanto à eventual exaustão 
do Fundo Voluntário de Pensão; Nota 
que o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 do Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu declara 
que: «após a entrada em vigor do presente 
Estatuto, o fundo voluntário de pensão 
criado pelo Parlamento mantém-se para os 
deputados ou antigos deputados com 
direitos adquiridos ou direitos em formação 
a título do mesmo fundo» e que «os 
direitos adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que esgotem 
todas as possibilidades de encontrar uma 
solução justa para o problema que limite 
ao máximo a responsabilidade do 
Parlamento, atento o facto de estar 
envolvido dinheiro dos contribuintes; 
apela à consciência ética e económica e 
ao bom senso do conselho de 
administração, da Mesa e dos membros do 
Fundo; convida explicitamente todos os 
membros do Fundo a cancelarem a sua 
participação e a obterem o reembolso das 
suas contribuições individuais;

Or. en

Alteração 103
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Relembra o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 do 
Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu, que declara que: «após a entrada 
em vigor do presente Estatuto, o fundo 
voluntário de pensão criado pelo 

36. Relembra o artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 do 
Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu, que declara que: «após a entrada 
em vigor do presente Estatuto, o fundo 
voluntário de pensão criado pelo 
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Parlamento mantém-se para os deputados 
ou antigos deputados com direitos 
adquiridos ou direitos em formação a título 
do mesmo fundo» e que «os direitos 
adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que respeitem 
plenamente o Estatuto dos Deputados e 
que estabeleçam com o fundo de pensões 
um plano claro para que o Parlamento 
assuma as suas obrigações e 
responsabilidades no âmbito do regime 
voluntário de pensão dos deputados; apoia 
o pedido da Mesa no sentido de que 
Secretário-Geral seja incumbido de 
investigar formas de assegurar um 
financiamento sustentável do Fundo 
Voluntário de Pensão em conformidade 
com as disposições do Estatuto dos 
Deputados, garantindo, ao mesmo tempo, a 
plena transparência;

Parlamento mantém-se para os deputados 
ou antigos deputados com direitos 
adquiridos ou direitos em formação a título 
do mesmo fundo» e que «os direitos 
adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que estabeleçam 
com o fundo de pensões um plano claro 
para que o Parlamento assuma as suas 
obrigações e responsabilidades no âmbito 
do regime voluntário de pensão dos 
deputados, avaliando as economias 
possíveis; apoia o pedido da Mesa no 
sentido de que Secretário-Geral seja 
incumbido de investigar formas de 
assegurar um financiamento sustentável do 
Fundo Voluntário de Pensão em 
conformidade com as disposições do 
Estatuto dos Deputados, garantindo, ao 
mesmo tempo, a plena transparência; 
salienta a necessidade de encontrar uma 
solução que não imponha encargos 
financeiros adicionais aos contribuintes 
europeus; salienta a necessidade de uma 
revisão do Estatuto dos Deputados, a fim 
de harmonizar os direitos de pensão dos 
deputados com os regimes de segurança 
social dos cidadãos comuns de cada 
Estado-Membro, no que respeita tanto ao 
cálculo do montante como aos requisitos 
relacionados com a idade e a contribuição 
que conferem direito a pensão;

Or. en

Alteração 104
Johan Van Overtveldt

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Recorda que o Fundo foi criado 
em 1990 para proporcionar aos deputados 
um regime complementar e voluntário de 
pensão; recorda que, antes da introdução, 
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em 2009, do Estatuto dos Deputados, os 
deputados já eram elegíveis para uma 
pensão equivalente à dos seus colegas dos 
parlamentos nacionais, com exceção dos 
deputados italianos, franceses e 
luxemburgueses, que tinham, por 
conseguinte, a possibilidade de contribuir 
para um regime especial de pensão do 
Parlamento Europeu, criado em 1981 
exclusivamente para as necessidades dos 
nacionais dos três Estados acima 
referidos; recorda, por conseguinte, que o 
Fundo Voluntário de Pensão sempre 
constituiu uma pensão puramente 
complementar;

Or. en

Alteração 105
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo à transparência 
e ao controlo no que se refere ao subsídio 
de despesas gerais dos deputados;

37. Reitera a urgência de introduzir 
transparência e controlo adicionais no que 
se refere ao subsídio de despesas gerais dos 
deputados, em consonância com os apelos 
reiterados da sessão plenária; insta a 
Mesa a retomar imediatamente as 
discussões sobre o SDG e a chegar a um 
acordo o mais rapidamente possível; 
entende que esse acordo deve incluir 
regras comuns com vista a uma maior 
transparência e responsabilização 
financeira, que exijam:
- que os membros conservem todos os 
recibos relativos ao SDG;
- a admissão de um auditor independente 
encarregado do controlo anual das contas 
e a publicação do parecer do auditor;
- a devolução pelos deputados do 
montante não gasto do SDG no final do 



PE648.517v01-00 64/75AM\1201118PT.docx

PT

seu mandato;

Or. en

Alteração 106
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo à transparência 
e ao controlo no que se refere ao subsídio 
de despesas gerais dos deputados;

37. Reitera o seu apelo à transparência 
e ao controlo no que se refere ao subsídio 
de despesas gerais dos deputados; salienta 
que eventuais novas medidas não devem 
criar mais burocracia para os deputados e 
para os seus gabinetes, nem custos 
adicionais com pessoal para a 
administração;

Or. en

Alteração 107
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo à transparência 
e ao controlo no que se refere ao subsídio 
de despesas gerais dos deputados;

37. Reitera o seu apelo à transparência 
no que se refere ao subsídio de despesas 
gerais dos deputados;

Or. en

Alteração 108
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

37-A. Solicita à Mesa que, além das 
alterações já adotadas em sessão plenária, 
introduza as seguintes alterações 
adicionais relativas ao SDG:

– um controlo por amostragem de 5 % das 
despesas do SDG pelo serviço de auditoria 
interna do Parlamento Europeu; os 
resultados finais e as conclusões devem 
ser incluídos no relatório anual de 
auditoria interna publicado pelo 
Parlamento Europeu;
– a obrigação de os deputados publicarem 
anualmente uma panorâmica das suas 
despesas por categoria (despesas de 
comunicação, arrendamento de 
escritórios, material de escritório, etc.);
– a admissão de um auditor independente 
encarregado do controlo anual das contas 
e a publicação do parecer do auditor;

Or. en

Alteração 109
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença;

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade ou 
paternidade; solicita à Mesa que esclareça 
quais os limites jurídicos, financeiros e 
técnicos de tal solução;

Or. en
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Alteração 110
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença;

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença; considera que 
o voto eletrónico não constitui uma opção 
adequada neste contexto;

Or. en

Alteração 111
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença;

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença, ou em caso de 
força maior;

Or. en

Alteração 112
Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 38
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Proposta de resolução Alteração

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença;

38. Relembra o seu pedido à Mesa no 
sentido de que procure encontrar uma 
solução técnica que permita aos deputados 
exercer o seu direito de voto quando se 
encontram de licença de maternidade, 
paternidade ou por doença prolongada;

Or. en

Alteração 113
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Solicita à Mesa que elabore planos 
de contingência pormenorizados com 
vista a assegurar o cumprimento da 
função legislativa do Parlamento, na 
eventualidade de o seu funcionamento 
regular não poder ser mantido, 
nomeadamente em caso de eventos de 
força maior (por exemplo, epidemias, 
catástrofes naturais, ameaças à 
segurança);

Or. en

Alteração 114
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Recorda o seu pedido relativo ao 
montante dos subsídios pagos aos 
assistentes parlamentares acreditados 
(APA) pelas deslocações em serviço que 

39. Recorda o seu pedido relativo ao 
montante dos subsídios pagos aos 
assistentes parlamentares acreditados 
(APA) pelas deslocações em serviço que 
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realizam entre os três locais de trabalho do 
Parlamento, a fim de assegurar que a Mesa 
intervenha para harmonizar plenamente 
os sistemas de subsídios dos funcionários, 
outros agentes e APA;

realizam entre os três locais de trabalho do 
Parlamento, a fim de assegurar que a Mesa 
os harmoniza ao nível dos sistemas de 
subsídios dos funcionários e outros 
agentes; considera que qualquer aumento 
da dotação dos deputados para assistência 
parlamentar no decurso do mandato deve 
ter este objetivo como principal 
justificação, bem como o reforço do seu 
pessoal afeto ao trabalho parlamentar nos 
três locais de trabalho;

Or. en

Alteração 115
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Recorda o seu pedido relativo ao 
montante dos subsídios pagos aos 
assistentes parlamentares acreditados 
(APA) pelas deslocações em serviço que 
realizam entre os três locais de trabalho do 
Parlamento, a fim de assegurar que a Mesa 
intervenha para harmonizar plenamente os 
sistemas de subsídios dos funcionários, 
outros agentes e APA;

39. Recorda o seu pedido relativo ao 
montante dos subsídios pagos aos 
assistentes parlamentares acreditados 
(APA) pelas deslocações em serviço que 
realizam entre os três locais de trabalho do 
Parlamento, a fim de assegurar que a Mesa 
intervenha para os alinhar com o nível dos 
sistemas de subsídios dos funcionários e 
outros agentes;

Or. en

Alteração 116
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Insiste em que sejam previstos no 
orçamento do Parlamento recursos 
adequados, incluindo eventuais alterações 
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ao estatuto do pessoal, para permitir que 
os assistentes parlamentares acreditados 
prestem assistência aos deputados em 
caso de deslocação de uma delegação 
parlamentar a países terceiros, de modo a 
que os deputados cumpram dignamente as 
suas funções parlamentares;

Or. en

Alteração 117
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Solicita à Mesa que proponha o 
alargamento do estatuto dos APA aos 
assistentes locais, no interesse da 
simplificação administrativa;

40. Solicita à Mesa que proponha o 
alargamento do estatuto dos APA aos 
assistentes locais, no interesse da 
simplificação administrativa; solicita 
esclarecimentos sobre os critérios tidos em 
conta no estabelecimento da tabela de 
remuneração dos assistentes locais e 
solicita uma análise exaustiva destes 
critérios, a fim de avaliar se estão 
devidamente atualizados;

Or. en

Alteração 118
Valerie Hayer, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Solicita à Mesa que proponha o 
alargamento do estatuto dos APA aos 
assistentes locais, no interesse da 
simplificação administrativa;

40. Solicita à Mesa que avalie o 
impacto de um alargamento do estatuto 
dos APA aos assistentes locais, no 
interesse da simplificação administrativa, 
prestando simultaneamente atenção à 
necessidade de assegurar tarefas e 
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salários compatíveis nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 119
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Solicita à Mesa que proponha o 
alargamento do estatuto dos APA aos 
assistentes locais, no interesse da 
simplificação administrativa;

40. Solicita à Mesa que examine a 
possibilidade de alargamento do estatuto 
dos APA aos assistentes locais e forneça 
uma avaliação do impacto financeiro de 
uma decisão nesse sentido;

Or. en

Alteração 120
Nils Ušakovs

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Convida, uma vez mais, a 
Conferência dos Presidentes a rever as 
disposições de execução que regem o 
trabalho das delegações e missões fora da 
União Europeia; sublinha que essa 
revisão deve considerar a possibilidade de 
os APA, em determinadas condições, 
acompanharem os deputados em 
delegações e missões oficiais do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 121
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Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Convida a Mesa a examinar o 
atual sistema de dotação orçamental das 
comissões, a fim de avaliar as suas 
vantagens e desvantagens e aumentar a 
flexibilidade e a autonomia das comissões 
no planeamento e repartição de verbas 
por tarefas e atribuições;

Or. en

Alteração 122
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 40-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-B. Solicita à Mesa que estabeleça 
uma total flexibilidade de presença dos 
deputados durante as Semanas Verdes, a 
fim de facilitar as suas modalidades de 
trabalho;

Or. en

Alteração 123
Valerie Hayer, Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Lamenta os recentes aumentos de 
preços nas cantinas do Parlamento, em 
especial no restaurante self-service do 
edifício Altiero Spinelli, em Bruxelas; 
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considera que este aumento não foi 
acompanhado de uma melhoria da 
qualidade dos alimentos; solicita à Mesa 
que avalie a possibilidade de encontrar 
um novo prestador de serviços para o 
restaurante self-service do edifício Altiero 
Spinelli e que reveja a sua política de 
subvenções para tornar as refeições mais 
acessíveis;

Or. en

Alteração 124
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Nº 42

Proposta de resolução Alteração

42. Relembra as recomendações das 
resoluções do Parlamento de 26 de outubro 
de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de 
janeiro de 2019 sobre a luta contra o 
assédio sexual e os abusos sexuais na UE e 
medidas para evitar e combater o assédio 
moral e sexual; solicita ao Secretário-Geral 
que forneça todas as informações sobre o 
trabalho realizado a esse respeito e o 
programa para um futuro próximo; solicita 
ao Secretário-Geral que apresente uma 
avaliação dos novos procedimentos em 
matéria de assédio antes do processo 
orçamental de 2022;

42. Relembra as recomendações das 
resoluções do Parlamento de 26 de outubro 
de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de 
janeiro de 2019 sobre a luta contra o 
assédio sexual e os abusos sexuais na UE e 
medidas para evitar e combater o assédio 
moral e sexual; solicita ao Secretário-Geral 
que forneça todas as informações sobre o 
trabalho realizado a esse respeito e o 
programa para um futuro próximo; solicita 
ao Secretário-Geral que apresente uma 
avaliação dos novos procedimentos em 
matéria de assédio antes da apresentação à 
Mesa das estimativas para 2022; é de 
opinião que tanto o pessoal como os 
deputados devem ser incentivados a 
participar em formações destinadas a 
minimizar a ocorrência de incidentes 
desta natureza no Parlamento;

Or. en

Alteração 125
Angelika Winzig, Monika Hohlmeier
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Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-A. Observa que a nova agência de 
viagens do Parlamento começou a 
funcionar em 1 de janeiro de 2019; nota 
que os deputados tiveram dificuldades em 
contactar o centro de atendimento do 
serviço de viagens tanto durante como 
fora do horário de trabalho, pelo que 
solicita uma melhoria da disponibilidade; 
preconiza a introdução de um mecanismo 
simples e de fácil utilização para a 
apresentação de queixas, que permita 
resolver rapidamente os problemas; 
lamenta que os bilhetes propostos pela 
agência nem sempre sejam os que 
apresentam a melhor relação de eficácia 
de custos e que se verifiquem 
consideráveis atrasos no reembolso das 
despesas de viagem aos deputados; insta a 
DG FINS a lançar um inquérito de 
satisfação sobre os serviços da agência de 
viagens e solicita uma avaliação do seu 
trabalho durante o contrato em curso;

Or. en

Alteração 126
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-A. Lamenta o aumento proposto de 
5,3 % das despesas da Autoridade para os 
Partidos Políticos Europeus e as 
Fundações Políticas Europeias e do 
comité de personalidades independentes; 
solicita a suspensão de todas as despesas 
relativas aos partidos políticos europeus e 
às fundações políticas europeias e salienta 
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que estes devem passar a depender 
exclusivamente de recursos próprios e 
deixar de depender financeiramente do 
orçamento do Parlamento;

Or. en

Alteração 127
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 43-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

43-A. Salienta que o Parlamento deve 
ser um local seguro para trabalhar, tanto 
física como psicologicamente; está 
preocupado com os efeitos dos novos 
contratos de limpeza do Parlamento para 
os trabalhadores; insta o Secretário-Geral 
a verificar se os contratantes externos 
respeitam as mais elevadas normas do 
direito do trabalho, em especial no que diz 
respeito à pressão psicológica e às 
condições de trabalho;

Or. en

Alteração 128
Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 43-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

43-B. Solicita ao Secretário-Geral e à 
Mesa que analisem o facto de as despesas 
com «outro pessoal do Secretariado e dos 
grupos políticos» seguirem uma tendência 
de crescimento a longo prazo (aumento de 
8 % por ano desde 2017) 
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significativamente superior ao 
crescimento das despesas com assistência 
parlamentar (0,7 % por ano durante o 
mesmo período) e à inflação;

Or. en


