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24.4.2017 A8-0153/24 

Amendamentul  24 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. reamintește obligația deputaților 

de a informa imediat administrația cu 

privire la orice modificare a declarațiilor 

lor de interese; regretă că CV-urile și 

declarațiile de interese ale deputaților 

sunt încărcate foarte târziu pe site-ul 

Parlamentului; consideră că declarațiile 

de interese ale deputaților ar trebui 

publicate într-un format care să poată fi 

citit automat; consideră că comitetul ad-

hoc de consiliere pe probleme de etică ar 

trebui să-și desfășoare activitatea într-un 

mod mai transparent; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Amendamentul  25 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 – liniuța 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- participarea foștilor deputați în 

Parlamentul European la activități de lobby 

pe lângă instituțiile europene în perioada în 

care au dreptul la indemnizația de tranziție; 

- o perioadă de incompatibilitate pentru 

foștii deputați în Parlamentul European în 

perioada în care au dreptul la indemnizația 

de tranziție, înainte să poată participa la 

activități de lobby pe lângă instituțiile 

europene; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Amendamentul  26 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. salută faptul că s-a îmbunătățit 

echilibrul de gen al posturilor de director 

general de la 18,2 % / 81,8 % în 2014 la 

33,3 % / 66,7 % în 2015, dar constată că 

echilibrul de gen al posturilor de director s-

a înrăutățit de la 34 % / 66 % în 2014 la 

31,1 % / 68,9 % în 2015; ia act de faptul că 

echilibrul de gen al posturilor de șef de 

unitate a continuat să se îmbunătățească de 

la 30 % / 70 % la sfârșitul anului 2014 la 

31,2 % / 68,8 % la sfârșitul anului 2015; 

subliniază faptul că dezechilibrele persistă 

în cazul posturilor de conducere și că un 

plan privind egalitatea de șanse pentru 

aceste funcții rămâne extrem de important; 

73. salută faptul că s-a îmbunătățit 

echilibrul de gen al posturilor de director 

general de la 18,2 % / 81,8 % în 2014 la 

33,3 % / 66,7 % în 2015, dar constată că 

echilibrul de gen al posturilor de director s-

a înrăutățit de la 34 % / 66 % în 2014 la 

31,1 % / 68,9 % în 2015; reamintește că 

femeile reprezintă majoritatea absolută a 

personalului Parlamentului, dar numai o 

proporție limitată ocupă posturi de 

conducere; ia act de faptul că echilibrul de 

gen al posturilor de șef de unitate a 

continuat să se îmbunătățească de la 30 % / 

70 % la sfârșitul anului 2014 la 31,2 % / 

68,8 % la sfârșitul anului 2015; subliniază 

faptul că dezechilibrele persistă în cazul 

posturilor de conducere și că un plan 

privind egalitatea de șanse pentru aceste 

funcții rămâne extrem de important; este 

ferm convins că, până în 2019, cel puțin 

40% din posturile de conducere din 

cadrul Parlamentului ar trebui să fie 

ocupate de femei; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Amendamentul  27 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 137 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

137. invită Biroul să studieze 

introducerea unui sistem de stimulente 

pentru promovarea transportului eficient 

pentru naveta între domiciliu și locul de 

muncă; 

137. invită Biroul să studieze 

introducerea unui sistem de stimulente 

pentru promovarea transportului eficient 

pentru naveta între domiciliu și locul de 

muncă promovând mijloace de transport 

mai sustenabile și mai eficiente pentru 

deplasările între domiciliu și muncă, nu 

în ultimul rând pentru a se conforma legii 

regionale COBRACE din Bruxelles 

referitoare la locurile de parcare puse la 

dispoziția angajaților; reamintește cu 

trimitere la serviciul de șoferi al 

Parlamentului că există acum o legătură 

de tren directă între sediul Parlamentului 

de la Bruxelles și aeroport și că orice 

nouă decizie de achiziție pentru parcul de 

mașini al Parlamentului ar trebui să aibă 

în vedere o cerere redusă din motivul 

amintit și să bazeze pe sistemul de punctaj 

Ecoscore pentru alegerea de noi mașini; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Amendamentul  28 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 144 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

144. constată cu îngrijorare că, în cazul 

Alianței pentru Democrație Directă în 

Europa, al Mișcării pentru o Europă a 

Libertăților și Democrației, al Inițiativei 

pentru Democrație Directă în Europa și al 

Fundației pentru o Europă a Libertăților și 

Democrației, au fost constatate o serie de 

nereguli grave legate de donații și de 

finanțarea directă sau indirectă cu caracter 

interzis a partidelor naționale; 

144. constată cu îngrijorare că, în cazul 

Alianței pentru Democrație Directă în 

Europa, al Mișcării pentru o Europă a 

Libertăților și Democrației, al Inițiativei 

pentru Democrație Directă în Europa și al 

Fundației pentru o Europă a Libertăților și 

Democrației, au fost constatate o serie de 

nereguli grave legate de donații și de 

finanțarea directă sau indirectă cu caracter 

interzis a partidelor naționale; este ferm 

convins că, de îndată ce neregulile sunt 

demonstrate și confirmate, trebuie să fie 

aplicate fără întârziere măsuri corective; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Amendamentul  29 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 145 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

145. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

riscul prezentat pentru reputația 

Parlamentului de către aceste neregularități 

și este convins de nevoia de a se lua rapid 

măsuri eficace pentru a preveni și aborda 

orice nereguli similare în viitor; 

145. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

riscul prezentat pentru reputația 

Parlamentului de către aceste neregularități 

și este convins de nevoia de a se lua rapid 

măsuri eficace pentru a preveni și aborda 

orice nereguli similare în viitor; consideră, 

totuși, că aceste nereguli vizează un 

număr limitat de partide și fundații 

politice; consideră că aceste nereguli nu 

ar trebui să trezească suspiciuni privind 

gestiunea financiară a altor partide și 

fundați politice; 

Or. en 

 


