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21.10.2015 A8-0298/22 

Amendamentul  22 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 28 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28b. afirmă că nici creditele PAC, nici 

alte credite de la buget nu ar trebui 

utilizate pentru finanțarea coridelor 

mortale; reamintește că finanțarea 

acestora reprezintă o încălcare clară a 

Convenției europene pentru protecția 

animalelor de fermă (Directiva 98/58/CE 

a Consiliului); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Amendamentul  23 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. decide, în cele din urmă, să majoreze 

bugetul agențiilor care au sarcini legate de 

migrație cu suma totală de 26 de milioane 

EUR, Biroul European de Sprijin pentru 

Azil (EASO) beneficiind de creșterea cea 

mai mare, respectiv 12 milioane EUR peste 

PB; reamintește că această agenție are un 

rol esențial de coordonare la punerea în 

aplicare a măsurilor provizorii din 

domeniul protecției internaționale și este 

tot mai solicitată pentru a oferi asistență 

statelor membre afectate; 

34. decide, în cele din urmă, să majoreze 

bugetul agențiilor care au sarcini legate de 

migrație cu suma totală de 26 de milioane 

EUR, Biroul European de Sprijin pentru 

Azil (EASO) beneficiind de creșterea cea 

mai mare, respectiv 12 milioane EUR peste 

PB; reamintește că această agenție are un 

rol esențial de coordonare la punerea în 

aplicare a măsurilor provizorii din 

domeniul protecției internaționale și este 

tot mai solicitată pentru a oferi asistență 

statelor membre afectate; solicită să se ia 

măsuri în vederea consolidării 

competențelor Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale din cadrul FRONTEX;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Amendamentul  24 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. recomandă Secretarului General al 

Parlamentului European să prezinte, în 

perioada premergătoare negocierilor 

privind bugetul pentru 2017, un plan 

cuprinzător privind modul în care se pot 

realiza și mai multe economii în domenii 

care includ parcările, parcurile auto și 

consumul de energie, dar nu numai aceste 

domenii;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Amendamentul  25 

Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 71 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71b. consideră creșterea de 10 026 500 

EUR pentru cheltuielile legate de 

asistența parlamentară inadecvată;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Amendamentul  26 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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; consideră că aceste 

demersuri ar putea include, ca un prim 

pas, introducerea unei obligații de a 

publica situația cheltuielilor și, într-o a 

doua etapă, a unor inspecții limitate și 

realizate prin rotație; consideră, de 

asemenea, având în vedere economiile 

preconizate datorate utilizării reale a 

indemnizației pentru cheltuieli generale, 

că un sistem de acest gen, care să 

combine controlul din partea cetățenilor 

cu o supraveghere moderată din partea 

Parlamentului European, ar putea fi 

conceput într-un mod eficient și neutru în 

ceea ce privește bugetul și ar oferi 

transparența necesară;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Amendamentul  27 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 98 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 98a. consideră că, pe termen mediu, 

Statutul Deputaților ar trebui revizuit 

pentru a se ajunge la un acord cu privire 

la economiile cu caracter sensibil;  

Or. en 

 

 


