
 

AM\1076634RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

21.10.2015 A8-0298/1 

Amendamentul  1 
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Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază faptul că Uniunea se 

confruntă în prezent cu o serie de urgențe 

majore, în special criza fără precedent a 

migrației și refugiaților; este convins de 

faptul că trebuie să se aloce de la bugetul 

Uniunii resursele financiare necesare, în 

așa fel încât acestea să fie pe măsura 

provocărilor politice și să permită Uniunii 

să își îndeplinească promisiunile și să 

răspundă în mod eficace la aceste crize, 

ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate 

absolută; este conștient de faptul că nu se 

poate rezolva criza refugiaților și migrației 

numai prin resurse financiare, fiind 

necesară o abordare cuprinzătoare pentru a 

trata atât aspectul său intern, cât și cel 

extern; consideră că circumstanțele 

excepționale necesită măsuri excepționale 

și că este necesar un angajament politic 

ferm pentru a obține noi credite în acest 

scop; 

2. subliniază faptul că Uniunea se 

confruntă în prezent cu o serie de urgențe 

majore, în special criza fără precedent a 

migrației și refugiaților; este convins de 

faptul că trebuie să se aloce de la bugetul 

Uniunii resursele financiare necesare, în 

așa fel încât acestea să fie pe măsura 

provocărilor politice și să permită Uniunii 

să își îndeplinească promisiunile și să 

răspundă în mod eficace la aceste crize, 

ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate 

absolută; este conștient de faptul că nu se 

poate rezolva criza refugiaților și migrației 

numai prin resurse financiare, fiind 

necesară o abordare cuprinzătoare pentru a 

trata atât aspectul său intern, cât și cel 

extern; consideră că circumstanțele 

excepționale necesită măsuri excepționale 

și că este necesar un angajament politic 

ferm pentru a obține noi credite în acest 

scop; subliniază, în acest context, că 

solidaritatea este unul dintre principiile 

fundamentale ale bugetului UE; își 

exprimă preocuparea că, în ceea ce 

privește criza refugiaților, solidaritatea se 

manifestă în mod inegal între statele 

membre; solicită Comisiei să prezinte o 

propunere privind modul în care bugetul 

UE poate stimula statele membre să aplice 

o abordare mai echilibrată față de 

solidaritate; 
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Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. reamintește că PB a prevăzut majorări 

în domeniul securității și al migrației, 

inclusiv un program de 150 de milioane 

EUR pentru transferul a 40 000 de 

persoane care au nevoie de protecție 

internațională, ceea ce a determinat 

Comisia să depășească plafonul acestei 

rubrici cu 124 de milioane EUR și să 

propună mobilizarea corespunzătoare a 

Instrumentului de flexibilitate; salută faptul 

că Consiliul a fost de acord cu principiul 

mobilizării Instrumentului de flexibilitate 

în acest scop; constată, totuși, că este 

necesar un plan financiar pe termen lung 

pentru tratarea crizei refugiaților și 

consideră că acest aspect va fi soluționat de 

asemenea prin revizuirea CFM; 

31. reamintește că PB a prevăzut majorări 

în domeniul securității și al migrației, 

inclusiv un program de 150 de milioane 

EUR pentru transferul a 40 000 de 

persoane care au nevoie de protecție 

internațională, ceea ce a determinat 

Comisia să depășească plafonul acestei 

rubrici cu 124 de milioane EUR și să 

propună mobilizarea corespunzătoare a 

Instrumentului de flexibilitate; salută faptul 

că Consiliul a fost de acord cu principiul 

mobilizării Instrumentului de flexibilitate 

în acest scop; constată totuși că este 

necesar un plan financiar pe termen lung 

pentru tratarea crizei refugiaților, care să 

includă instituirea unui fond de căutare și 

salvare, și consideră că acest aspect va fi 

soluționat, de asemenea, prin revizuirea 

CFM; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 90 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

90. 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; ia act de 

faptul că Secretarul General a prezentat 

Biroului o propunere care vizează 

atingerea acestui obiectiv; regretă faptul 

că Biroul nu a luat încă o decizie în 

această privință; consideră că, la 

implementarea modificărilor aduse 

normelor actuale, ar trebui respectată o 

perioadă de tranziție; se așteaptă ca decizia 

finală să intre în vigoare cel târziu în iulie 

2016, când se încheie perioada de 

tranziție; 

90. constată că sunt în curs de elaborare 

noi norme privind asistența 

parlamentară; reiterează faptul 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; 

prin urmare, solicită Secretarului General 

să prezinte Biroului o propunere de decizie 

înainte de sfârșitul lui 2015 care să 

abordeze, inter alia, următoarele aspecte:  

 – limitarea numărului de asistenți locali 

per deputat, cu respectarea condițiilor 

specifice pentru exercitarea mandatului 

de deputat în diversele state membre; 

 – reglementarea distribuirii indemnizației 

între asistenții locali și asistenții 

parlamentari acreditați; 

 – reformarea actualului sistem de 

plafonare a salariilor pentru asistenții 

locali, cu obiectivul pe termen lung de a 

se ajunge mai aproape de principiul 

„remunerație egală pentru muncă egală”; 
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 – introducerea unui salariu minim și a 

unui plafon pentru remunerația 

asistenților locali din diversele state 

membre; 

 – includerea personalului actual din 

delegațiile naționale în sfera de aplicare a 

Statutului asistenților parlamentari 

acreditați; 

 solicită Secretarului General să ia toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

stagiarii care lucrează pentru deputați au 

dreptul la o bursă și o protecție socială 

viabile și că punerea în aplicare a 

respectivelor măsuri este controlată de 

serviciile Parlamentului; invită Secretarul 

General să introducă cursuri obligatorii 

privind respectul și demnitatea în muncă 

pentru deputați și asistenții lor; consideră 

că, la implementarea modificărilor aduse 

normelor actuale, ar trebui respectată o 

perioadă de tranziție; invită Secretarul 

General și Biroul să prezinte Comisiei 

pentru bugete un raport privind normele 

astfel revizuite cât mai curând posibil, dar 

cel târziu în februarie 2016, în timp util 

pentru pregătirea estimărilor bugetare ale 

Parlamentului pentru exercițiul financiar 

2017; se așteaptă ca decizia finală să intre 

în vigoare cel târziu în iulie 2016; 

Or. en 

 

 


