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Amendamentul  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. observă totuși că în 2014 a fost cheltuită 

o sumă totală de 8 277 556 EUR numai 

pentru indemnizațiile de deplasare și 

ședință ale membrilor și ale membrilor 

supleanți ai Comitetului, plus 409 100 

EUR pentru cheltuielile de misiune și de 

deplasare ale personalului; consideră că 

numărul misiunilor este extrem de ridicat 

(787), fiind extrem de ridicate și 

cheltuielile generate de membri pentru 

indemnizații de deplasare și de ședință; 

consideră că misiunile membrilor trebuie 

să fie descrise clar în cuprinsul unui raport 

anual de activitate (RAA), care să prezinte 

în detaliu cheltuielile și să conțină o 

analiză cost-beneficiu; subliniază că se 

face referire la misiunile membrilor în 

mod vag, imprecis și fără a se prezenta 

cifre exacte; îndeamnă Comitetul să 

includă în toate cazurile în RAA toate 

datele privind misiunile membrilor; 

8. observă că în 2014 a fost cheltuită o 

sumă totală de 8 277 556 EUR numai 

pentru indemnizațiile de deplasare și 

ședință ale membrilor și ale membrilor 

supleanți ai Comitetului, plus 409 100 

EUR pentru cheltuielile de misiune și de 

deplasare ale personalului; consideră că 

misiunile membrilor trebuie să fie descrise 

clar în cuprinsul unui raport anual de 

activitate (RAA); 

Or. en 
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Amendamentul  2 
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Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. îndeamnă să se recurgă cât mai mult la 

videoconferințe și la alte instrumente de 

acest fel pentru a se reduce semnificativ 

costurile; nu înțelege ce valoare adăugată 

pot genera misiunile în Grecia și Italia în 

număr atât de mare (77 și, respectiv, 125) 

pentru cetățenii acelor țări sau pentru alți 

cetățeni ai Uniunii; 

14. îndeamnă să se recurgă cât mai mult la 

videoconferințe și la alte instrumente de 

acest fel pentru a se reduce semnificativ 

costurile; observă că, în 2014, misiunile 

organizate în Grecia și Italia (77 și, 

respectiv, 125) au fost efectuate cu scopul 

de a organiza și derula reuniuni în statele 

membre care dețin Președinția Uniunii; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Amendamentul  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. salută adoptarea de către Comitet a 

unei decizii de stabilire a unor norme 

privind denunțarea1, care a intrat în vigoare 

la 1 ianuarie 2016; consideră că punerea în 

aplicare a acestor norme a durat prea mult; 

invită Comitetul să le publice și să le aplice 

fără întârziere și să informeze, în raportul 

anual de activitate, autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

progresele realizate în ceea ce privește 

punerea lor în practică; 

32. salută adoptarea de către Comitet a 

unei decizii de stabilire a unor norme 

privind denunțarea1, care a intrat în vigoare 

la 1 ianuarie 2016; consideră că punerea în 

aplicare a acestor norme a durat prea mult; 

invită Comitetul să le publice și să le aplice 

fără întârziere și să informeze, în raportul 

anual de activitate, autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

progresele realizate în ceea ce privește 

punerea lor în practică; salută, cu toate 

acestea, faptul că, la elaborarea normelor 

interne privind denunțarea, Comitetul 

Regiunilor a colaborat îndeaproape cu 

Comitetul Sistemului Statistic European, 

întrucât anumite servicii și o parte din 

personalul de care dispun aceste două 

instituții sunt comune; salută, de 

asemenea, faptul că normele respective 

sunt puse în aplicare cu caracter 

retroactiv; 

__________________ __________________ 

1 Decizia nr. 508/2015 a Comitetului 

Regiunilor din 17 decembrie 2015 de 

stabilire a normelor în materie de 

denunțare. 

1 Decizia nr. 508/2015 a Comitetului 

Regiunilor din 17 decembrie 2015 de 

stabilire a normelor în materie de 

denunțare. 

Or. en 
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Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. ia act de faptul că, potrivit Comitetului, 

în exercițiul financiar 2014 nu s-a produs 

nicio situație de conflict de interese; 

îndeamnă, de asemenea, Comitetul să 

publice CV-urile și declarațiile de interese 

ale tuturor membrilor și ale personalului 

de conducere și să adopte o politică internă 

și norme clare privind prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese și a 

situațiilor de „uși turnante”, în 

conformitate cu orientările publicate de 

Comisie; se așteaptă ca Comitetul să pună 

CV-urile, declarațiile de interese și 

normele susmenționate la dispoziția 

Parlamentului până la sfârșitul lui iunie 

2016; 

34. ia act de faptul că, potrivit Comitetului, 

în exercițiul financiar 2014 nu s-a produs 

nicio situație de conflict de interese; 

îndeamnă, de asemenea, Comitetul să 

publice CV-urile și declarațiile de interese 

ale tuturor membrilor și să adopte o 

politică internă și norme clare privind 

prevenirea și gestionarea conflictelor de 

interese și a situațiilor de „uși turnante”, în 

conformitate cu orientările publicate de 

Comisie; se așteaptă ca Comitetul să pună 

CV-urile, declarațiile de interese și 

normele susmenționate la dispoziția 

Parlamentului până la sfârșitul lui iunie 

2016; 

Or. en 
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Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. ia act de eforturile depuse de Comitet și 

de realizările sale în ceea ce privește 

îmbunătățirea politicii sale de informare și 

comunicare; 

35. ia act de eforturile depuse de Comitet și 

de realizările sale în ceea ce privește 

îmbunătățirea politicii sale de informare și 

comunicare; încurajează Comitetul să 

consolideze cooperarea interinstituțională 

pentru a îmbunătăți comunicarea și a 

crește gradul de vizibilitate și să depună 

eforturi pentru a asigura faptul că 

membrii instituțiilor sunt prezenți în mai 

mare măsură la nivel național; salută, în 

acest sens, orice noi eforturi din partea 

Comitetului având drept obiectiv 

optimizarea fluxului de informații și, 

astfel, creșterea transparenței; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Amendamentul  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. conchide că, deși lista activităților 

întreprinse de Comitet în 2014 pentru a 

sprijini politicile Uniunii este destul de 

cuprinzătoare, rezultatele lor concrete 

sunt prezentate vag și imprecis; solicită o 

analiză SWOT cuprinzătoare a 

rezultatelor și indicatori SMART pentru 

obiectivele Comitetului, precum și o 

descriere succintă a beneficiilor directe 

pentru cetățenii Uniunii ce decurg din 

mandatul și din activitățile sale. 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Amendamentul  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2015/2160(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. conchide că, deși lista activităților 

întreprinse de Comitet în 2014 pentru a 

sprijini politicile Uniunii este destul de 

cuprinzătoare, rezultatele lor concrete sunt 

prezentate vag și imprecis; solicită o 

analiză SWOT cuprinzătoare a 

rezultatelor și indicatori SMART pentru 

obiectivele Comitetului, precum și o 

descriere succintă a beneficiilor directe 

pentru cetățenii Uniunii ce decurg din 

mandatul și din activitățile sale. 

38. conchide că, deși lista activităților 

întreprinse de Comitet în 2014 pentru a 

sprijini politicile Uniunii este destul de 

cuprinzătoare, rezultatele lor concrete sunt 

prezentate vag și imprecis; solicită 

Comitetului să prezinte o descriere 

succintă a beneficiilor directe pentru 

cetățenii Uniunii ce decurg din mandatul și 

din activitățile sale, cu scopul de a 

îmbunătăți și a optimiza rezultatele 

concrete ale acestora; 

Or. en 

 

 


