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13.4.2016 A8-0131/21 

Amendamentul  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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. regretă 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 fi o alternativă 

preferabilă; consideră că, pentru a reduce 

cheltuielile, serviciul de șoferi ar trebui 

asigurat doar pentru deplasări între aeroport 

sau gară și locul de muncă; consideră că 

orice altă deplasare ar trebui să fie organizată 

privat de către deputați; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Amendamentul  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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 48  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor și 

al consumului de combustibil; solicită 

Secretarului General să prezinte un raport 

privind posibilitatea trecerii complete la 

transportul electric la sfârșitul acestui deceniu; 

48. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor și 

al consumului de combustibil; subliniază că ar 

fi preferabil să se utilizeze furgonete și 

autobuze, spre și dinspre aeroport, pe baza 

unui orar; solicită Secretarului General să 

prezinte un raport privind posibilitatea trecerii 

complete la transportul electric la sfârșitul 

acestui deceniu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Amendamentul  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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 49  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului; 

încurajează agenția de turism să practice o 

comparare mai intensă a prețurilor; solicită 

agenției de turism să caute activ bilete mai 

ieftine atunci când face rezervări și, în 

general, să propună prețuri mai competitive 

pentru deputați și toate categoriile de 

personal, asigurând în același timp un nivel 

adecvat de confort și condiții 

corespunzătoare pentru schimbarea 

biletelor; 

49. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului; 

încurajează agenția de turism să practice o 

comparare mai intensă a prețurilor; solicită 

agenției de turism să caute activ bilete mai 

ieftine atunci când face rezervări și, în general, 

să propună prețuri mai competitive pentru 

deputați și toate categoriile de personal, 

asigurând în același timp condiții 

corespunzătoare pentru schimbarea biletelor; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/24 

Amendamentul  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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 52  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. recunoaște rolul birourilor de 

informare ale Parlamentului în ceea ce 

privește sensibilizarea cu privire la 

activitățile Parlamentului și ale Uniunii în 

general; consideră că ar trebui avute în 

vedere măsuri de eficiență în ceea ce 

privește birourile de informare ale 

Parlamentului; consideră că birourile de 

informare ale Parlamentului European ar 

trebui să fie amplasate, pe cât posibil, în 

aceleași clădiri ca și reprezentanțele 

Comisiei și să partajeze serviciile 

administrative cu acestea; solicită 

evaluarea obiectivelor, sarcinilor și 

performanțelor birourilor de informare 

ale Parlamentului European, în vederea 

definirii priorităților; 

52. solicită o reformă cuprinzătoare a 
birourilor de informare ale Parlamentului 

European și a reprezentanțelor Comisiei; 

consideră că acestea ar trebui să fie 

amplasate în aceleași clădiri, partajând 

serviciile administrative și reducând 

costurile; solicită evaluarea obiectivelor, în 

vederea definirii priorităților; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Amendamentul  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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 52 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52a. regretă decizia de a deschide un 

Parlamentarium la Berlin, care nu are 

legătură directă cu activitățile 

Parlamentului; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Amendamentul  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

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 55 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 55a. regretă că nivelul creditelor pentru 

finanțarea partidelor politice europene și 

a fundațiilor politice europene a crescut 

în 2017, ajungând la suma totală de 

50 905 000 EUR, ceea ce reprezintă, în 

doar 10 ani, o majorare cu 248,46 % față 

de 2008; 

Or. en 

 

 


