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20.4.2016 A8-0135/30 

Amendamentul  30 

Esteban González Pons 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. critică costul total al Premiului LUX în 

2014, care a atins un nivel de 585 311 

EUR (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 

EUR); regretă profund faptul că 

rezultatele sondajului privind vizibilitatea 

și impactul Premiului LUX, solicitat în 

raportul de descărcare de gestiune pe 

2013, nu sunt încă disponibile; solicită ca 

rezultatele acestui studiu să fie puse la 

dispoziția publicului până la jumătatea 

lunii mai 2016 și să fie prezentate în mod 

oficial Comisiei sale pentru control 

bugetar; 

69. ia act de faptul că cheltuielile aferente 

Premiului LUX ca atare s-au ridicat în 

2014 la 391 506 EUR, ceea ce constituie o 

reducere semnificativă față de anii 

precedenți (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 

421 EUR), acoperind selecția oficială, 

competiția, inclusiv subtitrarea în cele 24 

de limbi oficiale ale Uniunii, precum și 

afișele pentru prezentarea în cele 28 de 

state membre, plus ceremonia de 

premiere; 

 reamintește că obiectivul campaniei 

publicitare și al acțiunilor de promovare a 

Premiului LUX, precum și a Premiului 

Saharov și a drepturilor femeilor, este de 

a ilustra angajamentul Parlamentului 

față de valori consensuale precum 

drepturile omului și solidaritatea, precum 

și angajamentul său față de diversitatea 

culturală și lingvistică; 

 remarcă faptul că pentru campania de 

publicitate având drept obiectiv 

promovarea Premiului LUX pentru 

cinematografie s-a cheltuit o sumă de 193 

805 EUR, iar această campanie a ajuns, 

grație mai ales platformelor de 

comunicare socială, în atenția a circa 10 

milioane de persoane, dintre care 23 000 

urmăresc constant informații despre acest 
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eveniment pe Facebook; 

 recunoaște angajamentul constant al 

Birourilor de informare ale 

Parlamentului European (EPIO) față de 

Premiul LUX și reamintește că 

cheltuielile legate de proiecțiile filmelor și 

evenimentele conexe s-au cifrat la 317 

434 EUR în 2014, ceea ce înseamnă o 

medie anuală de circa 9 000 EUR pentru 

fiecare birou de informare individual și de 

9 EUR pe participant (pe baza a 35 227 de 

participanți din statele membre); 

 solicită ca rezultatele sondajului privind 

vizibilitatea și impactul Premiului LUX, 

solicitate în raportul de descărcare de 

gestiune pe 2013, să fie puse la dispoziția 

publicului până la jumătatea lunii mai cel 

mai târziu și să fie prezentate în mod 

oficial concomitent Comisiei pentru 

control bugetar și Comisiei pentru cultură 

și educație; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Amendamentul  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că ICG este destinată să 

acopere cheltuielile suportate în statul 

membru în care a fost ales deputatul 

respectiv, cum ar fi chiria pentru birourile 

deputaților, echipamente, materiale, 

documente sau organizarea logistică a 

evenimentelor; ia act de faptul că un sistem 

cuprinzător de control al indemnizației 

parlamentare plătite deputaților ar necesita 

între 40 și 75 de posturi administrative 

suplimentare, ceea ce contravine schemei 

de reducere a personalului; 

39. reamintește că ICG este destinată să 

acopere cheltuielile suportate în statul 

membru în care a fost ales deputatul 

respectiv, cum ar fi chiria pentru birourile 

deputaților, echipamente, materiale, 

documente sau organizarea logistică a 

evenimentelor; ia act de faptul că un sistem 

cuprinzător de control al indemnizației 

parlamentare plătite deputaților ar necesita 

între 40 și 75 de posturi administrative 

suplimentare, ceea ce contravine schemei 

de reducere a personalului; regretă faptul 

că, în ciuda cererilor repetate, Secretarul 

General nu a elaborat o propunere 

privind un sistem de control mai selectiv, 

care să se concentreze, de exemplu, pe 

cheltuielile mai mari, sau un sistem de 

controale aleatorii de eșantioane și cere 

ca o astfel de propunere să fie elaborată 

fără alte întârzieri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Amendamentul  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. sprijină o transparență deplină în 

ceea ce privește ICG, pentru a permite 

cetățenilor europeni să fie informați cu 

privire la cheltuielile generale ale 

deputaților în Parlamentul European; 

îndeamnă Biroul să clarifice conținutul 

listei cheltuielilor care pot fi acoperite de 

ICG, astfel încât toate cheltuielile posibile 

să fie menționate, iar lista să dobândească 

un caracter exhaustiv; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Amendamentul  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. solicită să se elaboreze un raport al 

administrației Parlamentului cu privire la 

utilizarea sediilor Parlamentului de către 

grupuri de interese și alte organizații 

externe; solicită Biroului să examineze 

compatibilitatea acestor evenimente cu 

activitatea parlamentară, având grijă, 

totodată, ca Parlamentul să rămână o 

instituție deschisă dezbaterii publice și 

comunicării cu societatea civilă; 

47. solicită să se elaboreze un raport al 

administrației Parlamentului cu privire la 

utilizarea sediilor Parlamentului de către 

grupuri de interese și alte organizații 

externe, inclusiv cu privire la diversele 

forumuri permanente între sectorul de 

afaceri și cel financiar și Parlament; 

solicită Biroului să examineze 

compatibilitatea acestor evenimente cu 

activitatea parlamentară, având grijă, 

totodată, ca Parlamentul să rămână o 

instituție deschisă dezbaterii publice și 

comunicării cu societatea civilă; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Amendamentul  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. îndeamnă Parlamentul să adopte 

norme privind publicarea tuturor 

contribuțiilor lobbyiștilor/reprezentanților 

grupurilor de interese la proiectele de 

politici, acte legislative și amendamente, 

sub forma unei „amprente legislative”; 

sugerează că această amprentă legislativă 

ar trebui să constea într-un formular 

anexat la rapoarte, în care să se detalieze 

numele tuturor lobbyiștilor cu care cei 

însărcinați cu un anumit dosar s-au 

întâlnit în cadrul procesului de elaborare 

a fiecărui raport, indicând clar lobbyiștii 

care au avut un efect substanțial asupra 

dosarului respectiv, precum și un al doilea 

document în care să se enumere toate 

contribuțiile scrise primite, aceste 

documente urmând să fie prezentate 

online pe pagina de internet oficială a 

Parlamentului, însoțite de un link direct 

către Registrul de transparență; solicită 

totodată ca raportorii să publice o 

amprentă legislativă; 

Or. en 

 

 


