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24.4.2017 A8-0153/6 

Amendamentul  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. încurajează, prin urmare, Curtea 

să ia în considerare emiterea unui număr 

mai mare de rapoarte speciale privind 

domenii specifice ale operațiunilor 

Parlamentului, cum ar fi politicile sa de 

comunicare și gestionarea subvențiilor 

acordate partidelor și fundațiilor politice 

europene; 

Or. en 



 

AM\1124070RO.docx  PE603.702v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0153/7 

Amendamentul  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. constată că, în acest context, 

acțiunile întreprinse de Parlamentul 

European în contextul procedurii de 

descărcare de gestiune oferă o oportunitate 

de a analiza mai amănunțit conturile 

administrației Parlamentului; 

6. constată că, în acest context, 

acțiunile întreprinse de Parlamentul 

European în contextul procedurii de 

descărcare de gestiune oferă o oportunitate 

de a analiza mai amănunțit conturile 

administrației Parlamentului; solicită 

consolidarea cunoștințelor de specialitate 

la nivel intern privind conturile și 

auditarea, pe care raportorii să le poată 

utiliza la pregătirea rapoartelor de 

descărcare de gestiune; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Amendamentul  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. salută atenția tot mai mare a mass-

mediei și a publicului larg față de 

Parlament și administrația sa; constată că, 

potrivit unor jurnaliști, aceștia se 

confruntă cu dificultăți în a obține 

informațiile specifice de care au nevoie; 

subliniază că transparența Parlamentului și 

a administrației sale are un rol fundamental 

pentru legitimitatea instituției și că ar 

trebui îmbunătățit accesul la informații, 

respectând întotdeauna normelor de 

reglementare a protecției datelor cu 

caracter personal; 

39. salută atenția tot mai mare a mass-

mediei și a publicului larg față de 

Parlament și administrația sa; constată 

totuși că unii jurnaliști se confruntă cu 

dificultăți în a obține informațiile specifice 

de care au nevoie, așa cum s-a întâmplat, 

de exemplu, cu cauza prezentată la 13 

noiembrie 2016 de jurnaliști din toate 

statele membre ale Uniunii în urma 

refuzului Parlamentului de a divulga 

evidențele privind indemnizațiile 

deputaților; subliniază că transparența 

Parlamentului și a administrației sale are 

un rol fundamental pentru legitimitatea 

instituției și că ar trebui îmbunătățit accesul 

la informații, respectând întotdeauna 

normelor de reglementare a protecției 

datelor cu caracter personal; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Amendamentul  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. invită Biroul să publice pe site-ul 

de internet al Parlamentului documentele 

care i-au fost transmise de către Secretarul 

General, cu excepția cazului în care acest 

lucru este imposibil ca urmare a naturii 

informațiilor conținute de acestea, de 

exemplu, pentru protecția datelor cu 

caracter personal; 

40. invită Biroul să publice pe site-ul 

de internet al Parlamentului documentele 

relevante, imediat ce acestea i-au fost 

transmise de către Secretarul General într-

un format digital, cu excepția cazului în 

care acest lucru este imposibil ca urmare a 

naturii informațiilor conținute de acestea, 

de exemplu, pentru protecția datelor cu 

caracter personal; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Amendamentul  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește poziția Parlamentului 

privind indemnizațiile pentru cheltuieli 

generale, indicată la punctele 36-39 din 

rezoluția Parlamentului referitoare la 

descărcarea de gestiune pe 2014; observă 

că deputații din Parlamentul European care 

doresc să facă acest lucru au deja 

posibilitatea să beneficieze de rambursarea 

cheltuielilor de audit considerate drept un 

cost eligibil aferent indemnizației pentru 

cheltuieli generale; invită Biroul să verifice 

dacă pot fi găsite modalități rentabile de 

auditare a cheltuielilor deputaților din 

Parlamentul European de către 

administrația Parlamentului, fără ca acest 

aspect să trebuiască să depindă de auditori 

externi; 

44. reamintește poziția Parlamentului 

privind indemnizațiile pentru cheltuieli 

generale, indicată la punctele 39-41 din 

rezoluția Parlamentului referitoare la 

descărcarea de gestiune pe 2014; 

îndeamnă Biroul să dea curs imediat 

recomandărilor conținute în aceste 

puncte; consideră că statele membre ar 

trebui să fie obligate să facă publice 

cheltuielile lor legate de indemnizațiile 

pentru cheltuieli generale; solicită 

Biroului să ia imediat măsuri în acest 

sens; observă că deputații din Parlamentul 

European care doresc să facă acest lucru au 

deja posibilitatea să beneficieze de 

rambursarea cheltuielilor de audit 

considerate drept un cost eligibil aferent 

indemnizației pentru cheltuieli generale; 

invită Biroul să verifice dacă pot fi găsite 

modalități rentabile de auditare a 

cheltuielilor deputaților din Parlamentul 

European de către administrația 

Parlamentului, fără ca acest aspect să 

trebuiască să depindă de auditori externi; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Amendamentul  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. constată că puțini dintre deputați 

sunt conștienți de posibilitatea de a returna 

surplusurile rămase din indemnizația 

pentru cheltuieli generale; invită Secretarul 

General să promoveze această posibilitate 

în mod prioritar; îndeamnă deputații să 

ramburseze surplusurile la sfârșitul 

mandatului lor; 

45. constată că puțini dintre deputați 

sunt conștienți de posibilitatea de a returna 

surplusurile rămase din indemnizația 

pentru cheltuieli generale; le reamintește 

deputaților că indemnizația pentru 

cheltuieli generale nu reprezintă un 

salariu personal suplimentar; invită 

Secretarul General să promoveze această 

posibilitate în mod prioritar; îndeamnă 

deputații să ramburseze surplusurile la 

sfârșitul mandatului lor; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Amendamentul  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. invită, de asemenea, Secretarul 

General să pună la dispoziția deputaților 

care ar dori să publice, pe propriile lor site-

uri, detalii privind toate celelalte 

indemnizații pe care le-au primit din partea 

Parlamentului, registre de date 

corespunzătoare care pot fi procesate cu 

ușurință; 

46. invită, de asemenea, Secretarul 

General să pună la dispoziția deputaților 

care ar dori să publice detalii privind toate 

celelalte indemnizații pe care le-au primit 

din partea Parlamentului, registre de date 

corespunzătoare care să poată fi procesate 

cu ușurință și să poată fi incluse, la nivel 

agregat, pe site-ul Parlamentului; 

Or. en 

 


