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24.4.2017 A8-0153/43 

Amendamentul  43 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. ia act de decizia Președintelui din 

21 octombrie 2015, prin care acesta a 

încercat să numească o serie de persoane 

în posturi de conducere în cadrul 

Parlamentului fără a respecta 

procedurile, în special fără publicarea 

cererilor de candidaturi; ia act de faptul 

de decizia „nu era conformă cu normele” 

(răspunsul administrației la al doilea 

chestionar adresat de Comisia CONT); 

insistă ca decizia Președintelui să fie 

revocată oficial; 

34. salută faptul că toate deciziile 

privind personalul adoptate în cadrul 

cabinetului fostului Președinte al 

Parlamentului s-au bazat pe îndrumările 
administrației Parlamentului și că 

cabinetul a urmat recomandările 

administrației; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Amendamentul  44 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. ia act de faptul că, la 15 decembrie 

2015, Președintele a autorizat alocarea 

unei indemnizații speciale neplafonate 

membrilor cabinetului său, care depășește 

indemnizația existentă pentru cabinet, în 

ciuda faptului că Regulamentul 

funcționarilor nu prevede o astfel de 

indemnizație specială; ridică din nou 

problema legalității acestei autorizări și a 

validității indemnizațiilor speciale; solicită 

să se examineze în ce măsură decizia în 

cauză ar trebui să fie revocată; 

35. ia act de faptul că membrii 

personalului din cadrul cabinetului 

Președintelui Parlamentului sunt 

încadrați, de obicei, într-un grad superior 

față de cel care corespunde carierei lor de 

bază, ca recunoaștere a responsabilităților 

și sarcinilor lor sporite și că aceștia au 

dreptul la o indemnizație specială în 

calitate de membri ai cabinetului, care 

este acordată și membrilor cabinetului 

Secretarului General și Secretarului 

General adjunct; reamintește că în cadrul 

cabinetului fostului Președinte al 

Parlamentului au fost acordate 

indemnizații mai ridicate în calitate de 

membri ai cabinetului la doar doi dintre 

membrii personalului care, „din cauza 

Regulamentului funcționarilor, nu au 

putut fi detașați pe un grad superior” 

(răspunsul administrației la cel de-al 

doilea chestionar al Comisiei pentru 

control bugetar), pentru ca toți membrii 

cabinetului să fie tratați pe picior de 

egalitate; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Amendamentul  45 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. ia act de faptul că deciziile în 

materie de personal care au fost în final 

adoptate în decembrie 2015 de fostul 

Președinte al Parlamentului au fost 

examinate de administrație înainte de a fi 

semnate și au fost declarate a fi conforme 

cu cadrul de reglementare al 

Parlamentului; solicită Secretarului 

General să confirme această conformitate 

cu normele; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Amendamentul  46 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. regretă faptul că Parlamentul i-a 

acordat Președintelui său descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Parlamentului pentru exercițiul financiar 

2014, eliminând în ultimul moment 

paragrafe importante care puneau sub 

semnul întrebării activitățile politice și 

practicile financiare ale Președintelui în 

timpul alegerilor europene din 2014; 

eliminat 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Amendamentul  47 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. regretă faptul că Parlamentul i-a 

acordat Președintelui său descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Parlamentului pentru exercițiul financiar 

2014, eliminând în ultimul moment 

paragrafe importante care puneau sub 

semnul întrebării activitățile politice și 

practicile financiare ale Președintelui în 

timpul alegerilor europene din 2014; 

38. ia act de faptul că Parlamentul i-a 

acordat Președintelui său descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Parlamentului pentru exercițiul financiar 

2014 (cu 480 de voturi pentru, 149 

împotrivă și 16 abțineri), eliminând în 

ultimul moment paragrafe importante care 

puneau sub semnul întrebării activitățile 

politice și practicile financiare ale 

Președintelui în timpul alegerilor europene 

din 2014, după ce a primit răspunsuri și 

clarificări atât din partea Președintelui, 

cât și a Secretarului General; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Amendamentul  48 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 101 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 101b. ia act totuși de faptul că ține de 

responsabilitatea Serviciului de 

organizare a călătoriilor din cadrul 

Direcției Generale Finanțe să negocieze 

prețurile propuse pentru deplasările 

deputaților și ale personalului în cadrul 

activității lor în Parlament cu 

întreprinderile în cauză (companii aeriene 

și feroviare, chartere Thalys etc.); ia act 

de faptul că agenția de voiaj a 

Parlamentului ține cont atât de prețurile 

negociate de Serviciul de organizare a 

călătoriilor, cât și de prețurile propuse de 

propriile sale societăți și propune 

întotdeauna prețul cel mai scăzut; ia act, 

de asemenea, de faptul că agenția de voiaj 

propune întotdeauna patru tarife posibile 

(business, eco flex, eco și low cost, dacă 

este cazul); ia act de faptul că proiectul de 

participare a călătorilor a dus la o mai 

bună cooperare internă între Serviciul de 

organizare a călătoriilor și agenția de 

voiaj, cu scopul de a oferi un serviciu mai 

personalizat utilizatorilor, și solicită celor 

două entități să îmbunătățească în 

continuare această cooperare și calitatea 

serviciilor oferite; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Amendamentul  49 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. solicită agenției să depună activ 

eforturi în vederea obținerii unor prețuri 

mai mici, indiferent de transportatorul 

aerian; solicită agenției să introducă un 

proces de evaluare de către beneficiari (un 

sondaj în rândul utilizatorilor privind 

gradul de satisfacție), pentru a identifica 

domeniile care ar putea fi îmbunătățite; 

102. solicită Serviciului de organizare a 

călătoriilor să depună activ eforturi pentru 

a oferi prețuri mai mici, indiferent de 

transportatorul aerian; solicită Serviciului 

de organizare a călătoriilor să introducă, 

în cooperare cu agenția, un proces de 

evaluare de către beneficiari (un sondaj în 

rândul utilizatorilor privind gradul de 

satisfacție), pentru a identifica domeniile în 

care ar putea fi aduse îmbunătățiri; 

Or. en 

 


