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21.10.2015 A8-0298/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. își reiterează, prin urmare, opoziția 

față de conceptul de fond comun de 

redistribuire a personalului între agenții, 

dar își reafirmă deschiderea față de 

eliberarea de posturi prin intermediul 

creșterii eficienței realizate prin 

intensificarea cooperării administrative 

între agenții sau chiar prin eventuale 

fuziuni, acolo unde este cazul, și prin 

punerea în comun a anumitor funcții cu 

Comisia sau o agenție; 

61. salută conceptul de fond comun de 

redistribuire a personalului între agenții și 

încurajează utilizarea sa în toate situațiile 

în care acest lucru este posibil; își 

reafirmă deschiderea față de reducerea de 

posturi prin intermediul creșterii eficienței 

realizate prin intensificarea cooperării 

administrative între agenții sau chiar prin 

eventuale fuziuni, acolo unde este cazul, și 

prin punerea în comun a anumitor funcții 

cu Comisia sau o agenție; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 75a. regretă decizia de a majora 

finanțarea publică pentru partidele 

politice europene (de la 10 339 866 EUR 

în 2008 la 31 400 000 EUR în 2016) și 

pentru fundațiile politice europene (de la 

4 268 630 EUR în 2008 la 18 700 000 

EUR în 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 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. regretă majorarea cheltuielilor pentru 

serviciile de asistență parlamentară; 

consideră că sprijinul acordat deputaților 

în vederea îndeplinirii activităților lor 

parlamentare se situează deja la un nivel 

corespunzător; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. reiterează apelul privind asigurarea 

unei transparențe sporite în ceea ce privește 

indemnizațiile pentru cheltuieli generale 

ale deputaților; invită Biroul Parlamentului 

să lucreze la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în cadrul acestei 

indemnizații, fără a cauza Parlamentului 

costuri suplimentare; 

97. reiterează apelul privind asigurarea 

unei transparențe sporite în ceea ce privește 

indemnizațiile pentru cheltuieli generale 

ale deputaților; invită Biroul Parlamentului 

să lucreze la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în cadrul acestei 

indemnizații, fără a cauza Parlamentului 

costuri suplimentare; solicită, în plus, să se 

reducă salariile și indemnizațiile 

deputaților, precum și fondurile alocate 

pentru a acoperi cheltuielile de deplasare 

ale acestora; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 106 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

106. reajustează rata standard de 

reducere la nivelul inițial de 4,5 % pentru 

a permite Comitetului să răspundă 

nevoilor sale și să facă față reducerii 

continue a personalului în contextul 

acordului de cooperare dintre Parlament 

și Comitet; 

106. solicită să se realizeze o revizuire 

radicală a rolului Comitetului Economic 

și Social European și, ulterior, să se 

reducă în mod corespunzător creditele 

prevăzute pentru finanțarea activității 

acestuia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 108 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

108. reduce, pe de o parte, remunerațiile 

și indemnizațiile cu o sumă care 

corespunde unui număr de 66 de 

reclasificări și de alte patru posturi 

neluate deja în considerare în proiectul de 

buget pentru a reflecta transferul acestor 

posturi în cadrul Parlamentului; 

108. solicită să se realizeze o revizuire 

radicală a rolului Comitetului Regiunilor 

și, ulterior, să se reducă în mod 

corespunzător creditele prevăzute pentru 

finanțarea activității acestuia; 

Or. en 

 

 


