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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 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 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) 2020/2093 do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para os anos de 2021 a 
20272, e as declarações comuns acordadas pelo Parlamento, pelo Conselho e pela 
Comissão neste contexto3, bem como as declarações unilaterais conexas4,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 16 de dezembro de 2020, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira, bem como sobre os novos 
recursos próprios, incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos próprios5,

– 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 Europeia6,

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de maio de 2020 sobre a previsão de receitas e 
despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 20217,
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– Tendo em conta a sua resolução de 12 de novembro de 2020 referente à posição do 
Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 20211,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de dezembro de 2020 referente à posição do 
Conselho sobre o segundo projeto de orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 20212,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de outubro de 2017 sobre a luta contra o assédio 
sexual e os abusos sexuais na UE3 ,

– 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 UE4,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de janeiro de 2019 sobre a integração da 
perspetiva de género no Parlamento Europeu5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Uma União 
da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

– 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)0640), nomeadamente o ponto 
2.1.4 subordinado ao tema «Construir e renovar de forma eficiente em termos de 
utilização de energia e recursos»;

– Tendo em conta a Estratégia a Médio Prazo 2024 do EMAS, adotada em Bruxelas, em 
15 de dezembro de 2020, pelo Comité Diretor para a Gestão Ambiental,

– Tendo em conta o estudo intitulado «The European Parliament’s carbon footprint – 
Towards carbon neutrality» [A pegada de carbono do Parlamento Europeu – Rumo à 
neutralidade carbónica]6,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 14/2014 do Tribunal de Contas Europeu, 
intitulado «De que forma as instituições e organismos da UE calculam, reduzem e 
compensam as suas emissões de gases com efeito de estufa?»7,

– Tendo em conta os requisitos de adicionalidade previstos na Diretiva (UE) 2018/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (Diretiva Energias 
Renováveis), nomeadamente o considerando 90 e o artigo 27.º, 
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– Tendo em conta a sua resolução de 17 de setembro de 2020 sobre a maximização do 
potencial de eficiência energética do parque imobiliário da UE1,

– Tendo em conta a Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios2 e a Diretiva 
Eficiência Energética3 ,

– Tendo em conta a Declaração do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o papel exemplar dos seus edifícios no contexto da Diretiva Eficiência 
Energética4 ,

– 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 intitulada «Estratégia de mobilidade sustentável e inteligente – pôr os 
transportes europeus na senda do futuro» (COM(2020)0789), nomeadamente o ponto 9 
sobre as viagens coletivas,

– 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 2022,

– Tendo em conta o anteprojeto de previsão de receitas e despesas que a Mesa elaborou 
em 8 de março de 2021, 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 102.º, n.º 2, do 
Regimento do Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 102.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0145/2021),

A. Considerando que o aumento contínuo da importância do Parlamento enquanto 
colegislador, ramo da autoridade orçamental, com poderes de controlo e promotor da 
democracia europeia, nomeadamente no contexto da resposta europeia à pandemia de 
COVID-19 e em conformidade com a Declaração comum do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão sobre o controlo orçamental das novas propostas baseadas no 
artigo 122.º do TFUE suscetíveis de ter uma incidência significativa no orçamento da 
União5, pôs em destaque a necessidade permanente de dotar o Parlamento de 
conhecimentos legislativos e recursos financeiros adequados para garantir a qualidade 
do seu trabalho legislativo e de controlo e para comunicar os seus resultados; 
considerando que a credibilidade do Parlamento e dos seus deputados aos olhos dos 
cidadãos europeus depende da capacidade do próprio Parlamento para planear e 
executar as suas despesas com prudência e eficiência e, de forma justificada, ter em 
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conta as realidades económicas existentes;

B. Considerando que, nas suas previsões de inverno, a Comissão estima que o PIB tenha 
diminuído 6,9 % em 2020 e não recupere para o nível de 2019 antes de 2023; 
considerando que a previsão de receitas e despesas aprovada pelo Parlamento 
representou um aumento de 2,68 % para 2020 e de 2,54 % para 2021; 

C. Considerando que o orçamento proposto pelo Secretário-Geral para o anteprojeto de 
previsão de receitas e despesas do Parlamento para 2022 representa um aumento de 
3,31 %, muito acima da taxa de inflação;

D. Considerando que o Parlamento registou um corte global de 6 % no seu pessoal durante 
o período de vigência do QFP anterior, principalmente na sua administração, ao mesmo 
tempo que, desde a adoção do Tratado de Lisboa, se tem ocupado de um número 
acrescido de processos legislativos enquanto colegislador e tem desenvolvido mais 
atividades relacionadas com o instrumento de recuperação «Next Generation EU»; 
considerando que está extremamente preocupado com o volume de trabalho 
insustentável de muitos secretariados de comissões e grupos políticos;

E. Considerando que o Pacto Ecológico Europeu visa alcançar os seus ambiciosos 
objetivos em matéria de clima sem compensação das suas emissões de gases com efeito 
de estufa através de créditos internacionais;

F. Considerando que é muito provável que a decisão sobre o futuro do edifício Paul-Henri 
Spaak seja tomada em 2021, com base no resultado de um concurso organizado pela 
Mesa, o que implica um aumento significativo das despesas num contexto de crise; 
considerando que o edifício Spaak deve cumprir as mais elevadas normas ambientais e 
de segurança;

G. Considerando que o fundo voluntário de pensão foi criado em 1990 pela 
Regulamentação da Mesa referente ao Regime (Voluntário) de Pensão Complementar 
de Aposentação1; considerando 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 % sobre os pagamentos das pensões a 
futuros pensionistas, a fim de melhorar a sustentabilidade desses pagamentos; 
considerando que, segundo as estimativas, essas alterações permitiram reduzir o défice 
atuarial em 13,3 milhões de EUR;

Regime geral

1. Recorda que a maior parte do orçamento do Parlamento é fixada por obrigações legais 
ou contratuais; observa que 55 % do orçamento está sujeito a indexação salarial, em 
conformidade com o Estatuto dos Funcionários e o Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu; recorda que a indexação salarial atualmente prevista pela 
Comissão para julho de 2021 e 2022 ascende a 2,9 % e 2,5 %, respetivamente, o que 
representa um aumento de 31,9 milhões de EUR em 2022;

2. Aprova o acordo alcançado na conciliação entre a Mesa e a Comissão dos Orçamentos 
em 14 de abril de 2021 no sentido de fixar a taxa de aumento em relação ao orçamento 
de 2021 em 2,4 %, o que corresponde a um nível global da previsão de receitas e 

1 Textos Aprovados pela Mesa, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 01-04-2009.



despesas para 2022 de 2 112 904 198 EUR, diminuir o nível de despesas do anteprojeto 
de previsão de receitas e despesas aprovado pela Mesa em 8 de março de 2021 em 
18,85 milhões de EUR e reduzir, consequentemente, as dotações propostas para as 
rubricas seguintes:

1004 01 – Despesas ordinárias de viagem: sessões, comissões ou suas delegações, 
grupos políticos e diversos; 1405 01 – Despesas de interpretação: interpretação externa; 
2007 01 – Construção de imóveis e arranjo das instalações; 2022 – Conservação, 
manutenção, gestão e limpeza dos imóveis; 2024 – Consumo de energia; 2120 01: 
Mobiliário: compra, locação, manutenção e reparação de mobiliário; 2140: Material e 
instalações técnicas; 3000 – Despesas de deslocações em serviço do pessoal entre os 
três locais de trabalho; 3040 – Despesas diversas com reuniões internas; 3042 – 
Reuniões, congressos, conferências e delegações; 3210 09: Despesas dos Serviços de 
Estudos do Parlamento Europeu, incluindo a biblioteca, os arquivos históricos, a 
avaliação das opções científicas e tecnológicas (STOA) e a Plataforma Europeia de 
Comunicação para a Ciência: despesas com a Plataforma Europeia de Comunicação 
para a Ciência; 3243 01: Centros de Visitantes do Parlamento Europeu: Parlamentarium 
e «Europa Experience»; 3244 01: Organização e receção de grupos de visitantes, 
programa Euroscola e convites a multiplicadores de opinião de países terceiros: 
despesas de receção e subvenções para grupos de visitantes; 4220 02: Despesas relativas 
à assistência parlamentar: remunerações e subsídios dos assistentes acreditados – 
Estatuto dos Deputados; 4220 04: Despesas relativas à assistência parlamentar: despesas 
de deslocações em serviço entre os três locais de trabalho e de formação externa dos 
assistentes acreditados – Estatuto dos Deputados;

3. Apoia vivamente um aumento de 76 lugares para os grupos políticos e de 66 lugares nos 
secretariados das comissões, a fim de ter em conta, de forma proporcional, o aumento 
do volume de trabalho e aplicar as políticas da União; solicita, paralelamente, à Mesa 
que utilize possíveis sinergias para aumentar a eficiência da administração e que analise 
o modo como a digitalização e as novas formas de trabalho contribuem para racionalizar 
as direções e permitem a transferência de lugares para os secretariados das comissões; 
solicita à Mesa que examine igualmente a adequação do subsídio de assistência 
parlamentar dos deputados, à luz do aumento do volume de trabalho dos deputados e do 
seu pessoal;

4. Salienta que o orçamento do Parlamento para 2022 tem de ser realista e rigoroso, a fim 
de evitar uma orçamentação por excesso; toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no final do ano para contribuir para os projetos 
imobiliários; verifica que esta «transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera que esta prática corre o risco de ser encarada 
como uma orçamentação por excesso programada; solicita que, antes da próxima 
transferência de remanescentes, seja lançada uma reflexão sobre o financiamento de 
investimentos fundamentais com base na transparência;

Um Parlamento mais ecológico

5. Realça que o Parlamento tem de estar na vanguarda da adoção de métodos de trabalho e 
práticas de reunião mais digitais, flexíveis e eficientes do ponto de vista energético, 
aprendendo com as experiências da pandemia de COVID-19 e tirando partido dos 
investimentos tecnológicos já realizados; solicita, neste contexto, uma revisão 



abrangente e ambiciosa da forma como os deputados, o pessoal e os outros agentes 
levam a cabo o seu trabalho parlamentar; considera que essa revisão deve centrar-se 
principalmente no funcionamento eficaz e correto da instituição e também avaliar o 
efeito das modalidades híbridas ou à distância na qualidade das reuniões, evitando 
medidas excessivamente generalizadoras para fazer face a circunstâncias excecionais;

6. Congratula-se com os objetivos do sistema de gestão ambiental do Parlamento (EMAS) 
para 2024; recorda que a Estratégia a Médio Prazo do EMAS para 2024 inclui uma 
cláusula de revisão para aumentar a ambição ambiental com base no desempenho 
observado; solicita ao Parlamento que, em 2022, reavalie os seus objetivos EMAS à luz 
da pandemia de COVID-19 e que reavalie em alta os objetivos adotados em 2019 para 
os indicadores-chave de desempenho; reitera o apelo à alteração do seu atual plano de 
redução das emissões de CO2, a fim de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, 
utilizando um preço interno do carbono;

7. Reconhece que quase dois terços da pegada de carbono do Parlamento provêm do 
transporte de pessoas; apela a uma redução razoável das viagens para a participação em 
reuniões que se podem realizar eficazmente à distância ou de forma híbrida e à 
promoção de uma transição para alternativas hipocarbónicas no que se refere a todas as 
restantes viagens, na condição de que tal não afete a qualidade do trabalho legislativo e 
político;

8. Apela ao alargamento do teletrabalho voluntário a mais dias e funções; solicita que seja 
dada preferência a reuniões híbridas ou totalmente à distância quando não envolvam a 
tomada de decisões políticas, tais como audições e trocas de pontos de vista ou reuniões 
internas e preparatórias, reconhecendo simultaneamente que a presença física é mais 
eficiente nas negociações políticas, incluindo no que se refere à prestação de serviços de 
interpretação e de interpretação à distância, sempre que necessário; insta o Secretário-
Geral a estabelecer, na sequência das medidas de continuidade das atividades associadas 
à COVID-19, um novo quadro flexível para a prestação de serviços de interpretação à 
distância na era pós-COVID; observa que o tempo excessivo despendido com 
ferramentas digitais pode ter efeitos negativos no bem-estar de algumas pessoas; apela a 
uma revisão da regulamentação relativa às deslocações em serviço até ao final de 2022, 
a fim de assegurar a sua aprovação em função das necessidades reais e uma justificação 
específica para a autorização de todas as deslocações, definir requisitos relativos à 
utilização de modos de transporte hipocarbónicos, sem impedir os deputados de exercer 
o seu mandato, e excluir os modos de transporte mais nocivos, com exceção de casos 
extremos em que os modos de transporte alternativos para viagens longas ou para zonas 
de difícil acesso possam perturbar o equilíbrio entre o objetivo ambiental e a eficiência 
do trabalho parlamentar; espera que as reuniões preparatórias e as reuniões de balanço 
de todas as visitas oficiais de delegações se realizem totalmente à distância, como 
condição para a sua autorização, e que a autorização das delegações seja limitada apenas 
às pessoas autorizadas a participar nessas delegações a partir de 2022; solicita à Mesa 
que assegure que as reuniões extraordinárias das comissões em Estrasburgo sejam 
estritamente limitadas a circunstâncias excecionais e sejam devidamente justificadas 
antes de cada uma delas ser aprovada;

9. Incentiva os deputados a utilizar alternativas de transporte hipocarbónicas; reitera o seu 
apelo à revisão das medidas de aplicação do Estatuto dos Deputados, a fim de permitir 
que estes sejam reembolsados de bilhetes de avião flexíveis em classe económica 
quando viajem dentro da União, sendo aceites exceções para voos com origem e destino 
em regiões ultraperiféricas e voos de duração superior a quatro horas ou com uma ou 



mais escalas; observa que a deslocação de muitos deputados dos respetivos círculos 
eleitorais para os locais de trabalho do Parlamento implicam longas viagens e apenas 
podem ser efetuadas de avião;

10. Apela à melhoria das infraestruturas para bicicletas, bicicletas de carga, bicicletas 
elétricas e trotinetas elétricas nas instalações do Parlamento, nomeadamente através da 
instalação de parques de estacionamento de fácil utilização e seguros e de locais para a 
reparação de bicicletas; solicita ao Parlamento que colabore estreitamente com as 
autoridades locais pertinentes e, em particular, com a região de Bruxelas nos seus 
esforços para desempenhar um papel pioneiro na mobilidade urbana sustentável, 
assumindo um papel proativo na execução do Plano GoodMove; apela ao alargamento 
do regime de bicicletas de serviço no Parlamento; solicita a adoção de medidas 
específicas para incentivar a mobilidade ativa do pessoal do Parlamento, incluindo 
ofertas de formação específicas sobre deslocações pendulares seguras, manutenção e 
reparação; solicita a criação de um regime-piloto de bicicletas de carga para 
determinados processos logísticos no Parlamento e entre os edifícios das instituições da 
União;

11. Incentiva o pessoal do Parlamento a utilizar os transportes públicos e apela a um 
sistema que combine títulos de transporte público subsidiados para o pessoal, excluindo 
o direito a uma segunda vinheta de estacionamento, até 2022; espera que as viaturas 
oficiais sejam utilizadas para o transporte de deputados, pessoal e assistentes 
parlamentares acreditados com ordens de missão entre Bruxelas e Estrasburgo; solicita 
um aumento adequado do número de lugares de estacionamento reservados 
exclusivamente a veículos elétricos e uma panorâmica do número total de lugares de 
estacionamento, em conformidade com a legislação aplicável nos três locais de 
trabalho;

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

13. Solicita à Administração que monitorize os aumentos contínuos dos custos da energia 
previstos para 2022 e explore as economias de custos e as eficiências do consumo; 
solicita que seja posto termo à modernização das instalações de aquecimento que 
utilizam combustíveis fósseis e que seja adotado, em 2022, um roteiro para a eliminação 
progressiva dos combustíveis fósseis, com metas específicas, a fim de evitar ativos 
irrecuperáveis, e que seja efetuada uma análise da eficácia e da eficiência da utilização 
de sistemas de bombas de calor e de outras tecnologias pertinentes, em conformidade 
com os objetivos do EMAS; solicita ao Parlamento que aumente ainda mais a quota de 
energias renováveis no seu cabaz energético e, em particular, na produção de energia, e 
espera que sejam instalados nos telhados de Bruxelas painéis fotovoltaicos de ponta 
para igualar o potencial máximo desses painéis até 2023; solicita, paralelamente, a 



substituição gradual das garantias de origem nos contratos públicos por fontes de 
energia renováveis locais;

14. Espera que os serviços do Parlamento continuem a reduzir o consumo de papel através 
da transição para um ambiente sem papel, coletivo e em linha para todas as reuniões, 
bem como de uma maior implementação das modalidades de assinatura eletrónica; 
reitera o seu pedido no sentido de ser efetuada uma análise de alternativas às arcas 
metálicas, em conformidade com o objetivo do EMAS de lograr um Parlamento sem 
papel o mais rapidamente possível;

15. Espera que os princípios da prioridade à eficiência energética e da economia circular 
sejam aplicados a todos os investimentos, incluindo investimentos digitais e decisões de 
gestão; apela à plena implementação da estratégia do Parlamento em matéria de gestão 
de resíduos, em conformidade com os princípios da hierarquia dos resíduos, em 
particular no que se refere a uma abordagem sustentável e circular da gestão dos 
resíduos de construção; apela à plena implementação de medidas em prol de um 
Parlamento sem plásticos de utilização única;

16. Recorda que uma vasta maioria dos deputados ao Parlamento apoia uma sede única, a 
fim de assegurar um dispêndio eficiente do dinheiro dos contribuintes da União, e 
defende que o Parlamento deve assumir a sua responsabilidade institucional de reduzir a 
sua pegada de carbono; recorda a necessidade de encontrar soluções para otimizar o 
trabalho parlamentar institucional, os custos financeiros e a pegada de carbono; 
considera que a experiência adquirida e os investimentos realizados no trabalho e nas 
reuniões à distância podem servir de base para adaptar as necessidades do pessoal em 
termos de deslocações em serviço; recorda que, nos termos do Tratado da União 
Europeia, o Parlamento Europeu tem a sua sede em Estrasburgo; observa que alterações 
permanentes exigiriam uma alteração do Tratado para a qual é necessário haver 
unanimidade;

17. Recorda que as condições dos concursos devem ir além do princípio do melhor preço e 
incluir igualmente critérios ambientais, sociais e de género, com indicadores 
pormenorizados; congratula-se com o alargamento do mandato do serviço de assistência 
para os contratos públicos ecológicos no sentido de incluir elementos sociais e de 
género e apela a que seja obrigatório consultar este serviço a respeito de contratos 
públicos de valor superior a 15 000 EUR; espera que a Mesa adote um sistema de 
informação sobre sustentabilidade como a Iniciativa «Global Reporting» e a sua 
extensão «Embedding Gender in Sustainability Reporting» [Integração do género na 
comunicação de informações sobre sustentabilidade] até 2022;

Transparência e responsabilização

18. Lamenta que a Mesa se recuse a aplicar a vontade expressa em diversas ocasiões pelo 
plenário de reformar o subsídio para despesas gerais (SDG), impedindo assim 
ativamente uma maior transparência e prestação de contas na utilização do dinheiro dos 
contribuintes da União; solicita à Mesa que introduza alterações à regulamentação 
aplicável ao SDG até ao final de 2021;

19. Lamenta que a Mesa se recuse a implementar a vontade expressa em várias ocasiões 
pelo plenário relativamente às principais medidas de reforma do Parlamento que foram 
inicialmente mencionadas na sua supramencionada resolução de 26 de outubro de 2017 
sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE, entre as quais a 



introdução de ações de formação obrigatórias contra o assédio para todo o pessoal e 
todos os deputados; solicita à Mesa que aplique imediata e integralmente as decisões do 
plenário;

20. Lamenta que a Mesa se recuse a implementar a vontade expressa em várias ocasiões 
pelo plenário de conferir um nível elevado de proteção aos APA que denunciam 
violações do direito da União, nos termos da Diretiva (UE) 2019/1937 relativa à 
proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União1, semelhante ao 
nível de proteção conferido aos APA que são vítimas de assédio; convida a Mesa a 
definir normas claras e juridicamente seguras para os casos em que pode ser concedida 
proteção aos denunciantes, incluindo aos APA, e a publicar essas normas;

21. Lamenta que a Mesa se recuse a aplicar a vontade expressa em diversas ocasiões pelo 
plenário de tomar medidas com vista ao pleno alinhamento das ajudas de custo 
concedidas aos funcionários, outros agentes e assistentes parlamentares acreditados em 
relação às deslocações em serviço entre os três locais de trabalho do Parlamento; insta a 
Mesa a abordar esta questão sem demora e a tomar as medidas necessárias para corrigir 
essa desigualdade logo que recomecem as sessões plenárias em Estrasburgo;

22. Solicita, uma vez mais, à Conferência dos Presidentes que reveja 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;

23. Lamenta que a Mesa tenha atrasado a implementação da vontade expressa em várias 
ocasiões pelo plenário no sentido de que seja encontrada uma solução técnica que 
permita aos deputados exercer o seu direito de voto enquanto beneficiam de licença de 
maternidade ou paternidade, durante uma doença prolongada ou em casos de força 
maior, e de que sejam clarificados os limites jurídicos, financeiros e técnicos que tal 
solução implicaria; considera que, se tivessem sido tomadas medidas a este respeito, 
teria sido possível antecipar a criação do sistema de trabalho e votação à distância do 
Parlamento instituído quando a pandemia eclodiu; espera que, uma vez que a 
possibilidade técnica foi agora confirmada, a Mesa chame a si o trabalho sobre o 
levantamento dos obstáculos jurídicos e financeiros que possam subsistir;

24. Relembra que, de acordo com os relatórios anuais do Registo de Transparência dos 
últimos anos, cerca de metade das inscrições no Registo está incorreta; receia que o 
Registo não possa cumprir o seu objetivo de proporcionar mais transparência sobre as 
atividades dos representantes de grupos de interesses se metade das suas inscrições 
fornecer informações incompletas ou incorretas; insta o Parlamento a tomar medidas 
para aumentar a exatidão do Registo;

25. Reitera o seu pedido para que o Parlamento elabore um relatório anual pormenorizado 
sobre os representantes de grupos de interesses e outras organizações com acesso às 
instalações do Parlamento e o publique no respeito pelo regulamento relativo à proteção 
de dados;

1 Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 
2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União 
(JO L 305 de 26.11.2019, p. 17).



26. Espera que, no futuro, a Mesa informe proativamente os deputados sobre a aplicação 
das decisões pertinentes tomadas em sessão plenária;

Género 

27. Solicita que o futuro anteprojeto de previsão de receitas e despesas assente numa análise 
da orçamentação sensível ao género, em consonância com o compromisso da União em 
matéria de orçamentação baseada no género; solicita a adoção de um sistema de 
contabilidade específico em função do género, em que as despesas relativas aos 
deputados, ao pessoal e aos peritos sejam apresentadas de forma desagregada por 
género;

28. Solicita a adoção de critérios de avaliação e acompanhamento dos contratos públicos 
que tenham em conta a dimensão de género, com base na promoção da igualdade de 
oportunidades presente em todos os cadernos de encargos do Parlamento;

Infraestruturas digitais

29. Apoia o investimento em infraestruturas digitais, incluindo a cibersegurança; sublinha a 
necessidade de as TIC integrarem soluções de software seguras, nomeadamente 
soluções de software de fonte aberta, garantindo o controlo integral do software e da 
gestão de dados pelo Parlamento, bem como a liberdade no desenvolvimento de 
aplicações e concursos públicos de tecnologia que evitem especificamente a 
dependência ou a vinculação tecnológica às grandes plataformas tecnológicas, em 
especial os prestadores de serviços de computação em nuvem;

30. Realça que o Parlamento deve integrar a questão ambiental na agenda digital; salienta 
que a inovação digital deve contribuir de forma positiva para a transição ecológica; 
apela a uma redução da pegada ambiental da tecnologia digital (TI ecológicas), em 
particular através da adaptação das políticas internas; insta o Parlamento a integrar a 
conceção ecológica dos serviços digitais na sua gestão das TIC e a escolher opções que 
respeitem a economia circular e promovam a eficiência dos recursos;

31. Recorda os riscos inerentes à segurança da informação e à privacidade decorrentes da 
utilização de soluções dependentes de terceiros para a partilha de dados sensíveis, bem 
como o impacto positivo do software de fonte aberta para a autonomia digital e os seus 
benefícios em termos de segurança; insiste em que os utilizadores devem poder utilizar 
software de fonte aberta nos dispositivos do Parlamento e sublinha que são necessárias 
soluções descentralizadas e de fonte aberta para reuniões virtuais e mensagens 
instantâneas; salienta a necessidade de formar adequadamente os utilizadores, em 
especial em matéria de cibersegurança; salienta a necessidade de software de transcrição 
linguística e de tradução automáticas para apoiar a difusão equitativa da informação em 
todas as línguas oficiais;

32. Encoraja vivamente a adoção de medidas para garantir que os contratos para o 
fornecimento ao Parlamento de software e infraestruturas digitais, incluindo soluções 
em nuvem, evitem efeitos de vinculação aos fornecedores através de requisitos de 
portabilidade e plena interoperabilidade, utilizem software de fonte aberta e sejam 
atribuídos a PME e empresas em fase de arranque;

33. Salienta que os dados e ferramentas de software gerados pelo setor público e/ou 
financiados por fundos públicos devem ser reutilizáveis, acessíveis de forma aberta e 



respeitar os direitos fundamentais e, se se destinarem a uma utilização crítica, devem 
dispor de uma certificação de segurança ou ser objeto de uma auditoria de segurança; 
considera, além disso, que a IA utilizada pelo Parlamento deve ser divulgada como 
fonte aberta, no âmbito do procedimento de contratação pública, com documentação e 
algoritmos de software acessíveis, a fim de permitir a revisão da forma como o sistema 
de IA chegou a uma determinada conclusão; salienta que uma avaliação prévia da 
conformidade deve incluir uma auditoria sobre os direitos fundamentais;

34. Observa que foram criados sistemas de votação à distância para salvaguardar a 
continuidade do trabalho do Parlamento durante a pandemia; solicita que estes sistemas 
de votação sejam uniformizados;

35. Solicita redes sem fios mais rápidas e mais seguras nos três locais de trabalho;

Interação com os cidadãos

36. Sublinha que o Parlamento é a única instituição da União eleita por sufrágio universal; 
considera importante proporcionar aos cidadãos uma melhor compreensão das 
atividades do Parlamento, bem como criar uma consciência política e promover os 
valores da União; apela a um aumento dos meios digitais para interagir diretamente com 
os cidadãos;

37. Apoia a criação de centros «Europa Experience» em todos os Estados-Membros até 
2024; toma nota da confirmação de que os atrasos causados pela pandemia de COVID-
19 não comprometerão etapas importantes; apoia a administração na sua política 
destinada a maximizar as sinergias; espera que o impacto orçamental a longo prazo dos 
centros «Europa Experience» em termos de custos de funcionamento seja apresentado à 
Comissão dos Orçamentos antes da aprovação do orçamento de 2022; relembra que os 
centros «Europa Experience» devem permitir uma melhor compreensão por todos os 
cidadãos do funcionamento das instituições europeias;

38. Considera que os Gabinetes de Ligação do Parlamento Europeu devem desenvolver a 
sua rede e interagir mais com os cidadãos; convida o Parlamento a fomentar reuniões e 
eventos, como o Encontro Europeu da Juventude (EYE), entre deputados e jovens a 
nível local através dos seus Gabinetes de Ligação;

39. Reconhece a importância dos grupos de visitantes; assinala, que durante a pandemia de 
COVID-19, nenhum grupo de visitantes pôde visitar as instalações do Parlamento; 
recorda que, em conformidade com a decisão da Mesa de 5 de outubro de 2020, 40 % 
da quota não utilizada em 2020 foi reafetada a 2022; congratula-se com os esforços 
consideráveis desenvolvidos pelo Parlamento a nível da oferta de serviços aos 
visitantes, especialmente aos jovens, que continuam a ser um grupo-alvo fundamental; 
solicita que não haja novos aumentos dos subsídios para os visitantes durante o período 
remanescente do mandato para além do que é viável do ponto de vista operacional;

40. Reconhece que cerca de 50 milhões de pessoas pertencem a várias minorias, regiões e 
comunidades linguísticas da União; recorda que o Parlamento incentiva o envolvimento 
e a participação dos cidadãos, incluindo as minorias nacionais, regionais e linguísticas, 
na União; relembra que o Parlamento apoia firmemente o multilinguismo e promove os 
direitos das minorias nacionais, regionais e linguísticas; considera que o Parlamento 
pode contribuir ativamente para a luta contra a desinformação, fornecendo informações 
também nas línguas das minorias, regiões e comunidades linguísticas, se for caso disso; 



solicita à Mesa que analise a viabilidade e estime os custos financeiros do fornecimento 
de material de comunicação, por exemplo, para os centros «Europa Experience» e a 
Conferência sobre o Futuro da Europa, nas línguas das minorias, regiões e comunidades 
linguísticas dos diferentes Estados-Membros;

41. Solicita à Mesa que elabore a tradução das principais resoluções sobre política externa 
aprovadas nos termos do artigo 54.º do Regimento (relatórios de iniciativa) para as 
línguas oficiais das Nações Unidas que não são línguas oficiais da União 
(designadamente, o árabe, o chinês e o russo), bem como a tradução das resoluções 
específicas por país aprovadas nos termos dos artigos 132.º (resoluções apresentadas na 
sequência de declarações da Comissão ou do VP/AR) e 144.º do Regimento (resoluções 
sobre casos urgentes) para a língua oficial do país em causa, a fim de aumentar o 
impacto e a visibilidade das atividades do Parlamento no domínio dos assuntos 
externos, e solicita à autoridade orçamental que garanta a disponibilização de dotações 
suficientes para o efeito;

42. Insta o Secretário-Geral a analisar a viabilidade da introdução de interpretação em 
língua gestual internacional em todos os debates em sessão plenária, de acordo com os 
pedidos aprovados em plenário, e a implementar esta decisão no respeito do princípio 
de igualdade de acesso de todos os cidadãos;

43. Considera fundamental que todas as instituições da União associadas à organização e 
gestão da próxima Conferência sobre o Futuro da Europa, incluindo o Parlamento, 
sejam dotadas de orçamentos administrativos suficientes para que esta iniciativa seja um 
êxito desde a comunicação da sua previsão de receitas e despesas;

44. Apela à introdução da possibilidade de os cidadãos e residentes dos Estados-Membros e 
de países parceiros fazerem visitas guiadas virtuais ao Parlamento, em prol de uma 
melhor compreensão do trabalho e dos valores da instituição pelo público em geral;

45. Solicita a criação de um serviço de visitantes específico para idosos, que destaque os 
programas e as políticas da União em prol do envelhecimento ativo;

Projetos imobiliários

46. Espera um planeamento e uma tomada de decisões mais transparentes e 
pormenorizados, incluindo a prestação precoce de informações sobre a política 
imobiliária do Parlamento, tendo em devida conta o artigo 266.º do Regulamento 
Financeiro; apela a um debate sobre o funcionamento do Parlamento e a uma avaliação 
das suas necessidades em termos de espaço à luz dos efeitos da pandemia e do aumento 
previsto do teletrabalho, e, se necessário, à adaptação da sua estratégia imobiliária a 
longo prazo; salienta que um planeamento cuidadoso deve permitir economias 
substanciais;

47. Solicita à Mesa que dê a conhecer a sua decisão sobre o edifício Paul-Henri Spaak, 
incluindo uma repartição pormenorizada dos custos e os documentos justificativos; 
toma nota da indisponibilidade do edifício Spaak durante as obras de renovação e 
solicita a otimização do espaço já disponível de acordo com as necessidades do 
Parlamento; relembra, neste contexto, o compromisso do Parlamento de empreender a 
adaptação e a renovação necessárias dos seus edifícios, a fim de criar um ambiente 
acessível a todos os utilizadores, em conformidade com as normas da União; recomenda 
que os critérios de diversidade e de inclusão sejam devidamente tidos em conta no 



planeamento e na reestruturação dos edifícios do Parlamento;

48. Congratula-se com a decisão da Mesa de adotar passaportes dos edifícios para a gestão 
do ciclo de vida da carteira imobiliária do Parlamento; espera que a utilização do novo 
instrumento contribua para a implementação efetiva da transição para edifícios neutros 
ou passivos em termos de clima o mais rapidamente possível e, o mais tardar, até 2050; 
espera igualmente que o passaporte inclua a melhoria da qualidade do ar em recintos 
fechados e os edifícios saudáveis;

49. Observa que o orçamento proposto pelo Secretário-Geral para 2022 prevê 
4,358 milhões de EUR para as obras na entrada do edifício WEISS e regista, além disso, 
que já estavam previstos 8 milhões de EUR no orçamento de 2021 para o efeito; solicita 
informações atualizadas sobre os custos globais deste projeto;

Outras questões

50. Reitera o seu pedido à Mesa para que introduza total flexibilidade no que se refere à 
presença dos deputados durante as Semanas Verdes, a fim de facilitar as suas 
modalidades de trabalho;

51. Relembra que, nos termos do artigo 27.º, n.ºs 1 e 2, do Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu1, «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 «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, 
no que se refere ao fundo de pensão, um plano claro para que o Parlamento assuma as 
suas obrigações e responsabilidades pelo regime voluntário de pensão dos seus 
deputados;

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

53. Solicita ao Secretário-Geral e à Mesa que inculquem uma cultura de orçamentação 

1 Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de setembro de 2005, que aprova o Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu (2005/684/CE, Euratom) (JO L 262 de 7.10.2005, 
p. 1).



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;

54. Destaca a necessidade de rever a política de recursos humanos do Parlamento, a fim de 
permitir que a instituição utilize os conhecimentos especializados adquiridos por todo o 
seu pessoal; considera, por conseguinte, que é necessário alterar as regras para permitir 
que todas as categorias de pessoal, incluindo os assistentes parlamentares acreditados, 
participem em concursos internos e criar regimes de desenvolvimento dos recursos 
humanos que permitam que o Parlamento mantenha os conhecimentos especializados 
destas categorias ao serviço da Instituição;

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

56. Solicita uma maior flexibilidade e uma redução da burocracia na gestão dos gabinetes e 
nos contratos dos deputados, tendo em conta os repetidos erros das plataformas em 
linha e a dificuldade de trabalhar à distância durante a pandemia de COVID-19; solicita 
ao Secretariado e aos serviços financeiros do Parlamento que estabeleçam um conjunto 
específico de regras flexíveis;

57. Observa que o Parlamento acolhe cerca de 250 estagiários por semestre em Bruxelas; 
considera que deve ser oferecida a todos os estagiários do Parlamento a mesma redução 
nos transportes que aos outros membros do pessoal; entende que estas medidas não 
acarretariam um encargo significativo para o orçamento do Parlamento e resultariam 
numa redução significativa das despesas dos estagiários em Bruxelas;

58. Reitera a necessidade de afetar recursos adequados ao financiamento de atividades 
culturais e artísticas dentro e fora das instalações do Parlamento, a fim de sublinhar o 
seu apoio ao setor cultural e criativo;

59. Relembra o compromisso político do Parlamento no que diz respeito aos seus gabinetes 
de ligação externos e solicita ao Serviço Europeu para a Ação Externa que garanta as 
condições necessárias, tais como a gestão conjunta dos edifícios onde necessário e a 
acreditação diplomática do pessoal do Parlamento junto das autoridades dos Estados de 
acolhimento;

60. Solicita a apresentação atempada e transparente de relatórios anuais pela Autoridade 
para os Partidos Políticos Europeus e as Fundações Políticas Europeias;

61. Considera que a pandemia de COVID-19 tem um impacto negativo no dinamismo do 
Parlamento; sublinha a importância de assegurar um Parlamento dinâmico e animado 
uma vez terminada a crise da COVID-19; solicita, por conseguinte, à Mesa que leve a 
cabo uma análise para identificar novas práticas que permitam tornar o Parlamento mais 
vivo, seguidas de recomendações que poderiam ser aplicadas através de uma revisão do 
Regimento, se necessário;

o



o o

62. Aprova a previsão de receitas e despesas para o exercício de 2022;

63. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e a previsão de receitas e 
despesas ao Conselho e à Comissão.


