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21.4.2016 A8-0135/58 

Amendamentul  58 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

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; 

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 său la 

alegerile europene din 2014 și că a fost, de 

asemenea, dificil să se facă această 

distincție pentru ceilalți candidați în 

calitate de „Spitzenkandidaten”; 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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Amendamentul  59 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Amendamentul  60 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Amendamentul  61 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

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 122 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

122. critică transformarea contului oficial 

de Twitter al „Președintelui 

Parlamentului European” într-un 

instrument personal de campanie care 

trimite la site-ul internet al unui partid; 

eliminat 

Or. en 

 

 


