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20.4.2016 A8-0135/35 

Amendamentul  35 

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 60 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 60a. solicită Biroului să creeze 

posibilitatea tehnică pentru ca deputații 

care doresc să își publice calendarul pe 

pagina lor web oficială, și în special 

întâlnirile cu lobbyiștii, să poată face 

acest lucru; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Amendamentul  36 

Markus Pieper 

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 în 2014 (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. constată că cheltuielile aferente 

Premiului LUX Film s-au ridicat în 2014 

la 391 506 EUR, sumă care este 

semnificativ redusă față de anii anteriori 

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

și care a acoperit selecția oficială, 

competiția - inclusiv subtitrarea în cele 24 

de limbi oficiale ale Uniunii și copiile 

pentru proiecțiile în cele 28 de state 

membre -, precum și ceremonia de 

decernare a premiilor; 

 reamintește că publicitatea și promovarea 

Premiului LUX Film, împreună cu 

Premiul Saharov și drepturile femeilor, 

urmărește să ilustreze angajamentul 

Parlamentului față de valori consensuale 

precum drepturile omului și solidaritatea, 

precum și angajamentul său față de 

diversitatea culturală și lingvistică; 

 regretă profund faptul că rezultatul 

sondajului privind vizibilitatea și impactul 

Premiului LUX, solicitat în raportul de 

descărcare de gestiune pe 2013, nu este 

încă disponibil; 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; 



 

AM\1092841RO.doc  PE579.921v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 



 

AM\1092841RO.doc  PE579.921v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.4.2016 A8-0135/37 

Amendamentul  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. observă că, pentru prima oară în 

istoria alegerilor europene, partidele 

politice europene au convenit ca partidul 

câștigător să desemneze un candidat 

pentru funcția de președinte al Comisiei 

Europene; salută faptul că noua 

procedură, denumită procedura 

„Spitzenkandidaten”, are scopul de a 

reduce deficitul democratic în ceea ce 

privește alegerea președintelui Comisiei 

Europene și că a înregistrat rezultate 

pozitive în creșterea vizibilității rolului 

Parlamentului European ca instituție 

democratică cheie a Uniunii; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Amendamentul  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. ia act de faptul că a fost dificil să se 

distingă pe deplin între activitățile politice 

ale Președintelui și pregătirea sa în 

calitate de candidat emblematic 

(„Spitzenkandidat”) al Partidului 

Socialiștilor Europeni la alegerile 

europene din 2014; consideră că nu s-a 

făcut o distincție neechivocă între cele 

două roluri; solicită o separare clară între 

sarcinile titularilor unei funcții oficiale și 

candidaturile lor în campaniile electorale 

la nivel european; regretă utilizarea cel 

puțin indirectă a personalului 

Parlamentului pentru a ajuta la 

pregătirea campaniei și cere ca pe viitor 

această practică să nu se mai repete; 

regretă, în acest sens, că Președintele a 

transformat profilul de Twitter al 

Președinției Parlamentului European în 

profilul său personal și l-a folosit în 

campanie; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Amendamentul  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută prezentarea listei misiunilor 

efectuate de către Președinte în primele 

șase luni ale anului electoral ca răspuns 

la chestionarul privind descărcarea de 

gestiune 2014; solicită să i se furnizeze 

informații suplimentare privind modurile 

de transport utilizate pentru deplasările 

Președintelui de la Bruxelles la aceste 

reuniuni și să se precizeze dacă s-a apelat 

și la zboruri private; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Amendamentul  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută prezentarea listei misiunilor 

efectuate de către Președinte în primele 

șase luni ale anului electoral ca răspuns la 

chestionarul privind descărcarea de 

gestiune 2014; solicită să i se furnizeze 

informații suplimentare privind modurile 

de transport utilizate pentru deplasările 

Președintelui de la Bruxelles la aceste 

reuniuni și să se precizeze dacă s-a apelat 

și la zboruri private; 

35. salută prezentarea listei misiunilor 

efectuate de către Președinte în primele 

șase luni ale anului electoral ca răspuns la 

chestionarul privind descărcarea de 

gestiune 2014; salută furnizarea de 

informații suplimentare privind modurile 

de transport utilizate pentru deplasările 

Președintelui de la Bruxelles la aceste 

reuniuni și detaliile suplimentare privind 

zborul charter la Lyon cu ocazia 

participării Președintelui Parlamentului 

European la cea de a 70-a comemorare a 

primelor deportări ale copiilor evrei de la 

Izieu la Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Amendamentul  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că, în perioada cuprinsă între 

22 ianuarie și 18 aprilie, majoritatea 

misiunilor internaționale oficiale 

întreprinse de Președinte au fost pe lângă 

reprezentanțe guvernamentale și oficiale 

afiliate partidelor și organizațiilor 

socialiste; solicită informații suplimentare 

în această privință; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Amendamentul  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că, în perioada cuprinsă între 

22 ianuarie și 18 aprilie, majoritatea 

misiunilor internaționale oficiale 

întreprinse de Președinte au fost pe lângă 

reprezentanțe guvernamentale și oficiale 

afiliate partidelor și organizațiilor 

socialiste; solicită informații suplimentare 

în această privință; 

36. ia act de misiunile internaționale 

oficiale întreprinse de Președinte în 

perioada cuprinsă între 22 ianuarie și 18 

aprilie; solicită informații suplimentare în 

acest sens, în legătură cu activități 

similare ale altor deputați care au 

participat în calitate de 

„Spitzenkandidat”; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Amendamentul  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. reamintește rezoluția sa referitoare la 

descărcarea de gestiune pentru exercițiul 

financiar 201210, în care s-au solicitat 

informații detaliate privind „modul în 

care Președintele își separă atribuțiile sale 

ca figură neutră din punct de vedere 

politic de pregătirea candidaturii din 

partea social-democraților la alegerile 

europene, în special în ceea ce privește 

personalul din cadrul cabinetului său și al 

birourilor de informare ale 

Parlamentului, precum și cheltuielile de 

deplasare” (punctul 51); 

eliminat 

____________________  

10 Rezoluția Parlamentului European din 

16 aprilie 2014 conținând observațiile 

care fac parte integrantă din decizia 

privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii 

Europene aferent exercițiului financiar 

2012, secțiunea I – Parlamentul 

European (JO L 266, 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Amendamentul  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. reamintește rezoluția sa referitoare la 

descărcarea de gestiune pentru exercițiul 

financiar 201210, în care s-au solicitat 

informații detaliate privind „modul în 

care Președintele își separă atribuțiile sale 

ca figură neutră din punct de vedere 

politic de pregătirea candidaturii din 

partea social-democraților la alegerile 

europene, în special în ceea ce privește 

personalul din cadrul cabinetului său și al 

birourilor de informare ale 

Parlamentului, precum și cheltuielile de 

deplasare” (punctul 51); 

38. regretă folosirea procedurii de 

descărcare de gestiune aferente anului 

2012 pentru a câștiga avantaje politice cu 

o lună înainte de alegerile europene din 

2014; reamintește că protecția intereselor 

financiare ale Uniunii ar trebui să fie cât 

mai riguroasă și mai imparțială cu 

putință și că ar trebui evitate orice 

confruntări în cursul campaniei pentru a 

recâștiga încrederea cetățenilor în 

instituțiile europene; 

_______________________  

10 Rezoluția Parlamentului European din 

16 aprilie 2014 conținând observațiile 

care fac parte integrantă din decizia 

privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii 

Europene aferent exercițiului financiar 

2012, secțiunea I – Parlamentul 

European (JO L 266, 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Amendamentul  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. reamintește rezoluția sa referitoare la 

descărcarea de gestiune pentru exercițiul 

financiar 201210, în care s-au solicitat 

informații detaliate privind „modul în care 

Președintele își separă atribuțiile sale ca 

figură neutră din punct de vedere politic de 

pregătirea candidaturii din partea social-

democraților la alegerile europene, în 

special în ceea ce privește personalul din 

cadrul cabinetului său și al birourilor de 

informare ale Parlamentului, precum și 

cheltuielile de deplasare” (punctul 51); 

38. salută toate informațiile primite în 

timp util prin care se clarifică modul „în 

care Președintele își separă atribuțiile sale 

ca figură neutră din punct de vedere politic 

de pregătirea candidaturii din partea social-

democraților la alegerile europene, în 

special în ceea ce privește personalul din 

cadrul cabinetului său și al birourilor de 

informare ale Parlamentului, precum și 

cheltuielile de deplasare”; solicită să se 

furnizeze același nivel de informații 

pentru toți candidații 

„Spitzenkandidaten” care au participat la 

alegerile europene din 2014; 

__________________  

10 Rezoluția Parlamentului European din 

16 aprilie 2014 conținând observațiile 

care fac parte integrantă din decizia 

privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii 

Europene aferent exercițiului financiar 

2012, secțiunea I – Parlamentul 

European (JO L 266, 5.9.2014, p. 3). 

 

Or. en 

 

 


