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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/1 

Amendamentul  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 observă că proiectele selectate pentru 

Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) nu reprezintă noi 

investiții în economia reală, ci mai 

degrabă refinanțarea unor proiecte 

existente cu o sustenabilitate îndoielnică 

în termeni economici, sociali și de mediu; 

își reiterează convingerea că FEIS nu este 

instrumentul potrivit pentru a garanta 

creșterea și dezvoltarea; consideră, prin 

urmare, că creditele alocate fondului de 

garantare al FEIS ar putea fi utilizate mai 

bine pentru a răspunde altor urgențe și 

priorități; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 subliniază că, în ceea ce privește 

programul TEN-T, creditele nu ar trebui 

să fie utilizate pentru a finanța proiecte 

fără o valoare adăugată reală și împotriva 

voinței comunităților locale din zonele 

vizate; 

Or. en 



 

AM\1107439RO.docx  PE589.711v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/3 

Amendamentul  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 reiterează că creditele PAC nu ar trebui 

folosite pentru a sprijini reproducerea sau 

creșterea taurilor destinați luptelor letale 

cu tauri; îndeamnă Comisia să prezinte 

fără întârziere modificările legislative 

necesare pentru punerea în aplicare a 

acestei solicitări, formulate deja în 

bugetul general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Amendamentul  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. își reiterează dezacordul față de 

poziția Comisiei și a Consiliului 

referitoare la personalul agențiilor și, prin 

urmare, modifică un număr substanțial 

de scheme de personal; subliniază încă o 

dată că fiecare agenție trebuie să reducă cu 

5 % numărul de posturi în termen de 5 ani, 

astfel cum s-a convenit în cuprinsul AII, 

însă posturile noi necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor suplimentare 

apărute începând cu 2013 ca urmare a 

recentelor evoluții politice și a noii 

legislații trebuie să fie însoțite de resurse 

suplimentare și să nu fie luate în calcul 

pentru îndeplinirea obiectivului din AII 

privind reducerea personalului; 

subliniază, prin urmare, încă o dată 

opoziția sa față de conceptul de fond 

comun de redistribuire a personalului 

între agenții, dar își reafirmă deschiderea 

față de eliberarea de posturi prin 

îmbunătățirea eficienței realizată prin 

intensificarea cooperării administrative 

între agenții sau chiar prin fuziuni, acolo 

unde este cazul, și prin partajarea anumitor 

funcții cu Comisia sau cu o altă agenție; 

77. salută conceptul de fond comun de 

redistribuire a personalului între agenții 

și încurajează utilizarea sa în toate 

situațiile în care acest lucru este posibil; 

subliniază încă o dată că fiecare agenție 

trebuie să reducă cu 5 % numărul de 

posturi în termen de 5 ani, astfel cum s-a 

convenit în cuprinsul AII; își reafirmă 

deschiderea față de reducerea de posturi 

prin îmbunătățirea eficienței realizată prin 

intensificarea cooperării administrative 

între agenții sau chiar analizarea 

posibilității unor fuziuni, acolo unde este 

cazul, și prin partajarea anumitor funcții cu 

Comisia sau cu o altă agenție; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/5 

Amendamentul  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 regretă propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi, care va genera 

cheltuieli suplimentare; consideră că, 

pentru a reduce cheltuielile, serviciul de 

transport ar trebui în cele din urmă să fie 

asigurat numai între aeroport sau gară și 

locurile de desfășurare a activității, de 

preferință utilizând microbuze și 

autobuze, pe baza unui orar; subliniază 

avantajul major în termeni economici, 

sociali și de mediu oferit de noua legătură 

feroviară dintre aeroportul din Bruxelles 

și gara Bruxelles-Luxemburg; consideră 

că orice altă deplasare ar trebui să fie 

organizată privat de către deputați; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. aprobă modificarea organigramei 

sale și a creditelor bugetare aferente 

pentru a acoperi nevoile suplimentare ale 

grupurilor politice; compensează integral 

aceste majorări prin reducerea creditelor 

din rezerva pentru situații neprevăzute și 

de la linia bugetară destinată amenajării 

spațiilor; 

89. deplânge creșterea cheltuielilor 

aferente asistenței parlamentare și 

cererile suplimentare din partea grupurilor 

politice; consideră că sprijinul acordat 

deputaților în vederea îndeplinirii 

activităților lor parlamentare se situează 

deja la un nivel corespunzător; solicită, în 

plus, să se reducă salariile, indemnizațiile 
și cheltuielile de deplasare ale deputaților; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 90 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

90. reamintește decizia sa politică de a 

exonera grupurile politice de obiectivul 

privind reducerea personalului cu 5 %, 

astfel cum se subliniază în rezoluțiile sale 

referitoare la bugetele pentru 201412, 

201513 și 201614; 

90. consideră că nivelul total al 

personalului grupurilor politice ar trebui 

inclus în obiectivul de reducere cu 5 % a 

personalului; 

_________________  

14 Texte adoptate, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 92 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 regretă decizia de a majora finanțarea 

publică pentru partidele politice europene 

(de la 10 339 866 EUR în 2008 la 

31 905 000 EUR în 2017) și pentru 

fundațiile politice europene (de la 

4 268 630 EUR în 2008 la 

19 000 000 EUR în 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 94 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

94. menține în schema sa de personal 

pe 2017 cele 35 de posturi noi, astfel cum 

a solicitat în PBR nr. 3/2016, destinate 

consolidării securității în instituții; 

exonerează aceste posturi de obiectivul de 

reducere a personalului cu 5 %, deoarece 

corespund unor activități noi în cadrul 

Parlamentului; 

eliminat 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 108 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

108. reinstituie cele 12 posturi și 

creditele aferente reduse de Comisie în 

PB în conformitate cu acordul de 

cooperare menționat, ceea ce reflectă 

numărul real de posturi transferate de la 

Comitetul Economic și Social European 

către Parlament; 

108. solicită să se realizeze o revizuire 

radicală a rolului Comitetului Economic 

și Social European și, ulterior, să se 

reducă în mod corespunzător creditele 

prevăzute pentru finanțarea activității 

acestuia; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 110 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

110. reinstituie cele 8 posturi și 

creditele aferente reduse de Comisie în PB 

în conformitate cu acordul de cooperare 

menționat, ceea ce reflectă numărul real 

de posturi transferate de la Comitetul 

Regiunilor către Parlament; 

110. solicită să se realizeze o revizuire 

radicală a rolului Comitetului Regiunilor 
și, ulterior, să se reducă în mod 

corespunzător creditele prevăzute pentru 

finanțarea activității acestuia; 

Or. en 

 


