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28.4.2015 A8-0144/23 

Amendamentul 23 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 
Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută buna cooperare dintre Biroul 
Parlamentului European și Comisia pentru 

bugete în timpul procedurii bugetare 
actuale și acordul la care s-a ajuns în 
timpul procesului de conciliere; 

1. salută buna cooperare dintre Biroul 
Parlamentului European și Comisia pentru 

bugete în timpul procedurii bugetare 
actuale; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Amendamentul 24 
Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 

Parlamentul European 
2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. invită Biroul Parlamentului European 
să se asigure că deputații care doresc 
acest lucru pot solicita Secretariatului 
verificarea anuală a conturilor lor de 
cheltuieli; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Amendamentul 25 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 
Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 

Parlamentul European 
2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută acordul referitor la economii la 

care au ajuns Comisia pentru bugete și 
delegațiile Biroului în cadrul reuniunilor de 

conciliere care au avut loc la 14 și 15 
aprilie 2015, comparativ cu nivelul din 
proiectul preliminar de estimare a 

bugetului propus inițial de Birou; 

11. salută discuțiile preliminare 
referitoare la economii la care au ajuns 
Comisia pentru bugete și delegațiile 

Biroului în cadrul reuniunilor de conciliere 
care au avut loc la 14 și 15 aprilie 2015, 
comparativ cu nivelul din proiectul 

preliminar de estimare a bugetului propus 
inițial de Birou; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Amendamentul 26 
Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. consideră că, pentru a asigura un sprijin 
adecvat pentru deputați în vederea 

îndeplinirii activităților lor parlamentare, 
este necesar să se găsească un nou 

echilibru între asistenții parlamentari 
acreditați și asistenții locali; solicită 
Secretarului General să prezinte cât mai 

curând posibil Biroului o propunere de 
decizie în acest sens; consideră că ar trebui 
respectată o perioadă de tranziție în cazul 
revizuirii normelor actuale și se așteaptă ca 
decizia finală să intre în vigoare în iulie 
2016 cel mai târziu; 

17. consideră că, pentru a asigura un sprijin 
adecvat pentru deputați în vederea 

îndeplinirii activităților lor parlamentare, 
este necesar să se găsească un nou 

echilibru între asistenții parlamentari 
acreditați și asistenții locali; solicită 
Secretarului General să prezinte cât mai 

curând posibil Biroului o propunere de 
decizie în acest sens; consideră că ar trebui 
respectată o perioadă de tranziție în cazul 
revizuirii normelor actuale și se așteaptă ca 
decizia finală să intre în vigoare în 
ianuarie 2016 cel mai târziu; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Amendamentul 27 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 
Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 
Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 
Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. reamintește că Parlamentul trebuie 
să asigure atât serviciile de interpretare, 
cât și cele de traducere, respectând pe 
deplin tratatele UE, în special să 
garanteze condiții de muncă adecvate 
pentru toți deputații, precum și accesul 
corespunzător și în timp util al tuturor 
cetățenilor și partenerilor sociali din UE 
la informații, în toate limbile oficiale ale 
UE; insistă să se ia măsuri de recrutare 
excepționale, cu caracter tranzitoriu, dacă 
este necesar; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Amendamentul 28 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 
Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 
Caldentey, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că Parlamentul trebuie să fie 
echipat cu un spațiu de lucru modern și 
extrem de eficient pentru deputați și 
personal; 

20. consideră că reînnoirea mobilierului 
în întregul spațiu de lucru al deputaților și 
personalului nu reprezintă o prioritate 
pentru bugetul 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Amendamentul 29 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 
Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 
Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 
Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază că implementarea 

obiectivului de reducere a personalului cu 
5%, după cum s-a decis în cadrul acordului 
pentru CFM 2014-2020, ar trebui să 
continue în 2016; salută confirmarea de a 
nu extinde reducerile de personal la 
personalul grupurilor politice, care respectă 
pe deplin rezoluțiile Parlamentului 
menționate anterior referitoare la bugetele 

pe 2014 și 2015; 

32. subliniază că implementarea 

obiectivului de reducere a personalului cu 
5%, după cum s-a decis în cadrul acordului 
pentru CFM 2014-2020, nu ar trebui să fie 
urmărit în 2016; salută confirmarea de a 
nu extinde reducerile de personal la 
personalul grupurilor politice, care respectă 
pe deplin rezoluțiile Parlamentului 
menționate anterior referitoare la bugetele 

pe 2014 și 2015; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Amendamentul 30 
Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 33 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. ia act de faptul că, pentru 2016, este 
propusă desființarea a 57 de posturi din 
schema de personal a Secretariatului 
General al Parlamentului European, care 
ar trebui să aibă drept consecință 
economisirea a aproximativ 1,8 milioane 
EUR, având în vedere că unele dintre 
aceste posturi sunt momentan vacante și 
că titularii celorlalte posturi se vor 
pensiona sau se vor muta în alte posturi 
în cursul anului; ia act de faptul că este 
propusă desființarea a două posturi 

suplimentare din schema de personal a 
Parlamentului și transferarea acestora la 
Comisie, în legătură cu două proiecte 

informatice interinstituționale aflate sub 
gestionarea Comisiei, și că vor fi create, 

prin urmare, două posturi suplimentare în 
schema de personal a Comisiei pentru 
2016; 

33. ia act de faptul că este propusă 
desființarea a două posturi suplimentare 

din schema de personal a Parlamentului și 
transferarea acestora la Comisie, în 

legătură cu două proiecte informatice 
interinstituționale aflate sub gestionarea 
Comisiei, și că vor fi create, prin urmare, 

două posturi suplimentare în schema de 
personal a Comisiei pentru 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Amendamentul 31 
Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 
Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 
Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. consideră, în contextul eforturilor 
bugetare actuale, că o majorare a 
alocației de asistență parlamentară nu 
reprezintă o prioritate. 

Or. en 

 

 


