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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n° 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20121, nomeadamente o seu artigo 39.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2014-20202,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira3,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1023/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que altera o Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia e o Regime aplicável aos outros agentes da União Europeia4,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de outubro de 2017 sobre a luta contra o assédio 
sexual e os abusos sexuais na UE5,

– Tendo em conta a sua resolução de 11 de setembro de 2018 sobre medidas para evitar e 
combater o assédio moral e sexual no local de trabalho, em locais públicos e na vida 
política na UE6,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de janeiro de 2019 sobre a integração da 
perspetiva de género no Parlamento Europeu7,

– Tendo em conta a sua resolução de 28 de março de 2019 sobre a previsão de receitas e 

1 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 287 de 29.10.2013, p. 15.
5 Textos aprovados, P8_TA(2017)0417.
6 Textos aprovados, P8_TA(2018)0331.
7 Textos aprovados, P8_TA(2019)0010.
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despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 20208,

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de outubro de 2019 referente à posição do 
Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
20209,

– Tendo em conta a sua resolução de 27 de novembro de 2019 sobre o projeto comum de 
orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020, aprovado pelo Comité de 
Conciliação no quadro do processo orçamental10,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre o Pacto Ecológico Europeu (COM/2019/640 final) - ponto 2.1.4 sobre o 
tema «Construir e renovar de forma eficiente em termos de utilização de energia e 
recursos»;

– Tendo em conta o relatório do Secretário-Geral à Mesa com vista à elaboração do 
anteprojeto de previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2021,

– Tendo em conta o anteprojeto de previsão de receitas e despesas que a Mesa elaborou 
em ... março de 2020, nos termos do artigo 25.º, n.º 7, e do artigo 102.º, n.º 1, do 
Regimento do Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de previsão de receitas e despesas que a Comissão dos 
Orçamentos elaborou, em conformidade com o disposto no artigo 96.º, n.º 2, do 
Regimento do Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 96.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2020),

A. Considerando que este é o primeiro processo orçamental realizado integralmente na 
nova legislatura e diz respeito ao primeiro ano do quadro financeiro plurianual 2021-
2027;

B. Considerando que entre os objetivos prioritários propostos pelo Secretário-Geral para o 
orçamento de 2021 se encontram os seguintes: disponibilizar os recursos necessários 
para o segundo ano completo após a eleição do novo Parlamento, nomeadamente tendo 
em conta as ambições da nova Comissão, e a disponibilização dos recursos para 
projetos prioritários sobre a comunicação com os cidadãos, os projetos imobiliários 
plurianuais, o Parlamento ecológico, a segurança e o desenvolvimento informático;

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 

8 Textos aprovados, P8_TA(2019)0326.
9 Textos aprovados, P9_TA(2019)0038.
10 Textos aprovados, P9_TA(2019)0071.
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de 2,48% (1 999 milhões de EUR) para 2019 e um aumento de 2,68 % (2 050 milhões 
de EUR) para 2020;

D. Considerando que quase dois terços do orçamento são constituídos por despesas 
indexadas, que dizem essencialmente respeito a remunerações, pensões, despesas 
médicas e subsídios dos deputados em funções e reformados (20 %) e do pessoal (34 
%), bem como aos edifícios (12 %), e que são ajustadas de acordo com o Estatuto do 
Pessoal e o Estatuto dos Deputados, a indexação setorial específica ou a taxa de 
inflação;

E. Considerando que, na sua resolução de 29 de abril de 2015 sobre a previsão de receitas 
e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 201611, o Parlamento já tinha 
salientado que o seu orçamento deveria assentar em bases realistas e ser conforme com 
os princípios da disciplina orçamental e da boa gestão financeira;

F. Considerando que a credibilidade do Parlamento enquanto ramo da autoridade 
orçamental depende, em certa medida, da sua capacidade para gerir as suas próprias 
despesas e para promover a democracia a nível da União;

G. Considerando que o Fundo Voluntário de Pensão foi criado em 1990 pela 
Regulamentação da Mesa referente ao Regime (Voluntário) de Pensão Complementar 
de Aposentação12; que, na sua reunião de 10 de dezembro de 2018, a Mesa decidiu 
alterar as regras aplicáveis ao fundo de pensão, aumentando a idade de reforma de 63 
para 65 anos e introduzindo uma taxa de 5 % nos pagamentos de pensões dos futuros 
pensionistas, a fim de melhorar a sua sustentabilidade;

H. Considerando que o Tribunal de Contas emitiu o parecer n.º 5/99, em 16 de junho de 
1999, intitulado «O Regime e o Fundo de Pensão Adicional (voluntário) dos deputados 
do Parlamento Europeu»;

Quadro geral

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;

2. Realça que 2020 será o último ano abrangido pelo quadro financeiro plurianual (QFP) 
em vigor; recorda que o Parlamento se manteve largamente dentro dos limites de 20 % a 
22 % no âmbito da categoria 5 - Administração e que, nos últimos anos, a taxa de 
aumento foi inferior à taxa de aumento estabelecida na categoria 5;

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; 

4. Observa que o anteprojeto de previsão de receitas e despesas do Secretário-Geral 
pressupõe uma saída ordenada do Reino Unido da União; entende, com base nesse 

11 Textos aprovados, P8_TA(2015)0172.
12 Textos aprovados pela Mesa, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
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relatório, que a maior parte das economias resultantes da saída do Reino Unido da 
União já foi integrada no orçamento de 2020, que tem em conta o facto de o Parlamento 
ter apenas 705 deputados a partir de 1 de fevereiro de 2020; manifesta, contudo, a sua 
surpresa pelo facto de a previsão de receitas e despesa para 2021 não seguir a tendência 
lógica de poupança nas rubricas orçamentais diretamente afetadas pela saída do Reino 
Unido da União; interroga-se sobre as razões subjacentes ao aumento dos custos 
relativos às viagens (rubrica 1004) e à assistência parlamentar (rubrica 4220) entre 2018 
e 2021, apesar da redução do número de deputados e assistentes parlamentares 
acreditados (APA) na sequência da saída do Reino Unido da União; solicita uma análise 
e uma justificação pormenorizadas dos custos e das poupanças decorrentes da saída do 
Reino Unido da União antes da leitura do outono;

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; 

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

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;

Transparência e rigor

8. Congratula-se com a nova abordagem que foi adotada na elaboração do relatório do 
Secretário-Geral nos últimos anos, nomeadamente em termos de prestação de 
informações adicionais sobre o planeamento a médio e longo prazo, os investimentos, 
as obrigações legais, as despesas operacionais e a metodologia, tal como solicitado pela 
autoridade orçamental;

9. Salienta que o orçamento do Parlamento para 2021 tem de ser realista e rigoroso no que 
se refere à correspondência entre necessidades e respetivos custos, a fim de evitar uma 
orçamentação por excesso;

10. Realça que é necessário ter o máximo cuidado para assegurar que todos os recursos 
orçamentais e humanos à disposição do Parlamento sejam utilizados da forma mais 
eficiente em termos de custos para permitir que a atividade legislativa do Parlamento e 
dos deputados seja coroada de êxito; reitera que tal requer um planeamento e uma 
organização meticulosos dos métodos de trabalho e, sempre que possível, um 
agrupamento das funções e estruturas a fim de evitar uma burocracia desnecessária, 
sobreposições funcionais e duplicação de esforços;

Comunicar com os cidadãos

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;
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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; 

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;

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; 

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;

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; 

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;

Projetos imobiliários plurianuais 

18. Reitera o seu apelo a um processo de decisão transparente no domínio da política 
imobiliária assente em informação precoce, tendo em conta o artigo 266.º do 
Regulamento Financeiro;

19. Recomenda que o planeamento orçamental anual tenha em conta a renovação regular de 
todos os edifícios e que, para esse efeito, seja atribuído um montante correspondente a 
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3 % da superfície total de todos os edifícios, tal como já refletido na «Estratégia 
imobiliária para além de 2019», adotada pela Mesa em16 de abril de 201813; considera 
que esta dotação faz parte de uma política imobiliária regular e preventiva;

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 pessoal;

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;

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;

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;

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; 

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;

Segurança, informática e desenvolvimento das infraestruturas

26. Considera que a segurança dos edifícios e a cibersegurança são essenciais para a 

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

27. Congratula-se com a estratégia relativa a um local de trabalho digital para os deputados 
(Digital Workplace4MEP) que oferece soluções em prol da mobilidade e da eficiência; 
considera que a implantação de dispositivos híbridos de alta qualidade contribuirá para 
alcançar o objetivo de gestão ambiental de reduzir o consumo de papel em 50 % até 
2024; espera que, em termos orçamentais, essa implantação conduza a poupanças 
significativas em termos de custos, devido à eliminação progressiva de outros tipos de 
dispositivos;

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;

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; 

Parlamento ecológico e mobilidade sustentável

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;

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;

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;

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;
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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;

Questões relacionadas com os deputados e os assistentes parlamentares acreditados

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;

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; 

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

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;

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;

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

41. Congratula-se com os acordos de cooperação concluídos entre o Parlamento, o Comité 
das Regiões e o Comité Económico e Social Europeu com vista a identificar outras 
áreas em que possam ser partilhadas funções administrativas; solicita ao Secretário-
Geral que analise a cooperação existente entre as instituições da União, a fim de 
identificar outras potenciais sinergias e poupanças;

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;

43. Solicita ao Secretário-Geral e à Mesa que inculquem uma cultura de orçamentação 
baseada no desempenho em toda a administração do Parlamento e uma abordagem de 
gestão simplificada, a fim de aumentar a eficiência e a sustentabilidade ambiental e 
reduzir a burocracia no trabalho interno da instituição; salienta que a experiência de 
uma gestão racional consiste num aperfeiçoamento permanente do processo de trabalho 
graças à simplificação e à experiência do pessoal administrativo;

o

o o

44. Aprova a previsão de receitas e despesas para o exercício de 2021;

45. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e a previsão de receitas e 
despesas ao Conselho e à Comissão.
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ANEXO: PROJETO DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS


