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24.4.2017 A8-0153/50 

Amendamentul  50 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

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 răspunsul Secretarului 

General privind ancheta referitoare la un 

asistent acreditat al fostului Președinte al 

Parlamentului, care a fost bănuit că nu 

și-a îndeplinit obligațiile privind 

declararea activităților sale externe; 

salută faptul că ancheta s-a încheiat la 

jumătatea lunii martie a acestui an; 

solicită Secretarului General să transmită 

concluziile acestei anchete Comisiei 

pentru control bugetar și să o informeze 

cu privire la măsurile care trebuie luate; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0153/51 

Amendamentul  51 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

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 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 38a. regretă că actuala descărcare de 

gestiune N+2 nu le permite deputaților, în 

general, și membrilor Comisiei pentru 

control bugetar, în special, să investigheze 

rapid problemele de gestiune și de 

contabilitate ale Parlamentului și să le 

corecteze în mod corespunzător; 

evidențiază că această lacună este 

deosebit de importantă atunci când 

problemele îl privesc pe Președintele 

instituției, având în vedere că descărcarea 

de gestiune pentru cel de-al doilea an al 

mandatului său nu poate fi acordată decât 

doi ani mai târziu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Amendamentul  52 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

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 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 51a. este surprins de numărul limitat de 

cadouri declarate în temeiul articolului 5 

din Codul de conduită al deputaților; 

reamintește că toți deputații trebuie să 

declare cadourile pe care le primesc 

atunci când reprezintă Parlamentul în 

calitate oficială; subliniază, în special, că 

președinția anterioară a instituției nu a 

declarat niciun cadou în ultimii cinci ani; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Amendamentul  53 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

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 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 51b. ia act de faptul că reprezentantul 

Parlamentului pentru Brexit desfășoară 

activități remunerate, notificate în mod 

corespunzător în declarația sa de interese, 

în mai multe societăți; subliniază că, din 

cauza poziției sale, acesta este susceptibil 

să aibă acces la informații sensibile care 

pot prezenta interes pentru aceste 

societăți; este preocupat, prin urmare, de 

potențialul conflict de interese care poate 

decurge din această situație, în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 

din anexa I la Regulamentul de 

procedură al Parlamentului; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Amendamentul  54 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

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 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 51c. solicită reprezentantului 

Parlamentului pentru Brexit să își 

clarifice situația cu privire la aceste 

societăți, în conformitate cu articolul 3 

alineatul (1) din anexa I la Regulamentul 

de procedură al Parlamentului; invită 

Președintele Parlamentului să se asigure 

că această situație nu afectează 

credibilitatea Parlamentului; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Amendamentul  55 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 121 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 121a. regretă negocierile în curs care 

vizează stabilirea unui parteneriat public-

public pentru utilizarea casei Wiertz și a 

grădinii sale; consideră că obiectivul 

urmărit, și anume dispunerea de un 

număr mai mare de săli de reuniune, ar 

putea fi atins printr-o mai bună 

gestionare a sălilor existente; consideră, 

prin urmare, că lucrările, estimate la 2,1 

milioane EUR, reprezintă o risipă a 

banilor publici, într-un moment în care 

principalul obiectiv al Parlamentului ar 

trebui să fie reducerea bugetului său; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Amendamentul  56 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 146 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 146a. își exprimă îndoielile cu privire la 

schema de personal a Parlamentului, în 

cadrul căreia autoritatea pentru partidele 

politice europene și fundațiile politice 

europene se află sub responsabilitatea 

ierarhică a Secretarului General, și cu 

privire la compatibilitatea acestei 

organizări cu articolul 6 alineatul (2) din 

Regulamentul 1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Amendamentul  57 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 146 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 146b. evidențiază faptul că autoritatea 

are personalitate juridică [articolul 6 

alineatul (2)]1a, este amplasată fizic la 

Parlamentul European, care îi asigură 

acesteia birourile necesare și facilități de 

sprijin administrativ [articolul 6 alineatul 

(4)], personalul său provine de la una sau 

mai multe instituții [articolul 6 alineatul 

(5)], iar creditele sale sunt prevăzute la un 

titlu separat din secțiunea rezervată 

Parlamentului European din bugetul 

general al Uniunii; solicită clarificări 

privind viitoarea procedură de descărcare 

de gestiune care decurge din aceste 

articole; 

 _________________ 

 1aRegulamentul (UE, Euratom) nr. 

1141/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 22 octombrie 2014 

privind statutul și finanțarea partidelor 

politice europene și a fundațiilor politice 

europene, JO L 317, 4.11.2014.  

Or. en 

 


