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Amendamentul  1 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. invită Biroul să prezinte o strategie pe 

termen lung pentru clădirile Parlamentului; 

reiterează faptul că investițiile pe termen 

lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale 

Parlamentului, trebuie să fie tratate cu 

prudență și în mod transparent; insistă 

asupra unei gestiuni a costurilor, unei 

planificări a proiectelor și unei 

supravegheri stricte; își reiterează 

solicitarea de a se asigura un proces 

decizional transparent în domeniul politicii 

imobiliare, bazat pe o informare timpurie, 

ținând seama în mod corespunzător de 

articolul 203 din Regulamentul financiar; 

consideră că strategia imobiliară pe 

termen lung ar trebui să conțină un raport 

privind motivele întârzierii și costurilor 

mai mari înregistrate în privința Casei 

Istoriei Europene; 

31. invită Biroul să prezinte o strategie pe 

termen lung pentru clădirile Parlamentului; 

reiterează faptul că investițiile pe termen 

lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale 

Parlamentului, trebuie să fie tratate cu 

prudență și în mod transparent; insistă 

asupra unei gestiuni a costurilor, unei 

planificări a proiectelor și unei 

supravegheri stricte; își reiterează 

solicitarea de a se asigura un proces 

decizional transparent în domeniul politicii 

imobiliare, bazat pe o informare timpurie, 

ținând seama în mod corespunzător de 

articolul 203 din Regulamentul financiar; 

consideră că proiectul Casei Istoriei 

Europene ar trebui abandonat; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Amendamentul  2 

Michał Marusik 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. își exprimă rezervele față de 

propunerea de internalizare a serviciului de 

șoferi pentru a înlocui prestatorul extern de 

servicii cu agenți contractuali ai 

Parlamentului, ceea ce va reprezenta 

cheltuieli suplimentare imediate în valoare 

de aproximativ 3,7 milioane EUR; 

consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind 

achizițiile publice, prin care prestatorul 

extern de servicii este obligat în mod 

explicit să își asume responsabilitatea 

pentru securitate și verificarea 

antecedentelor, precum și pentru 

asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar trebui privită ca o 

opțiune alternativă; ar examina opțiunea 

internalizării doar în cazul în care 

costurile sale nu depășesc costurile 

sistemului actual și în care aceasta 

permite o remunerare și condiții de lucru 

decente pentru șoferi, un echilibru de gen 

mai bun și utilizarea unor autovehicule 

mai ecologice; solicită furnizarea de 

informații detaliate către Comisia pentru 

bugete înainte de luarea oricărei decizii; 

46. respinge propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce ar 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 3,7 milioane 

EUR; consideră că, dată fiind deschiderea 

noii legături feroviare directe dintre 

Aeroportul Național Bruxelles și stația 

Bruxelles Luxembourg, serviciile de șoferi 

își pierd utilitatea și că, prin urmare, 

desființarea lor ar trebui privită ca o 

opțiune alternativă, cel puțin la sediul de 

la Bruxelles; solicită furnizarea de 

informații detaliate către Comisia pentru 

bugete înainte de luarea oricărei decizii; 

Or. en 
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