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Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - 

Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. îl invită pe Secretarul General ca, 

pentru pregătirea celei de-a noua 

legislaturi, să prezinte Biroului o listă mai 

exactă a cheltuielilor rambursabile în 

cadrul indemnizației pentru cheltuieli 

generale (ICG); reamintește principiul 

independenței mandatului; subliniază că 

deputații au posibilitatea de a-și publica 

situația cheltuielilor cu privire la ICG pe 

paginile web personale dacă doresc să 

facă acest lucru; reiterează apelul privind 

asigurarea unei transparențe mai mari în 

ceea ce privește indemnizația pentru 

cheltuieli generale, după modelul bunelor 

practici prezentate de delegațiile naționale 

din Parlament și statele membre; 

consideră că deputații ar trebui să poată, 

de asemenea, să furnizeze linkuri pe site-

ul Parlamentului spre locurile unde își 

publică în prezent situația cheltuielilor; 

reiterează faptul că o mai mare 

transparență cu privire la ICG nu ar 

trebui să atragă după sine creșterea 

efectivului de personal în administrația 

Parlamentului; 

 

37.  invită Biroul să adopte noi norme 

privind indemnizația pentru cheltuieli 

generale (ICG), care să includă: 

 1. publicarea unei liste mai exacte a 

cheltuielilor rambursabile în cadrul 

indemnizației pentru cheltuieli generale; 
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 2. indemnizația pentru cheltuieli 

generale este gestionată în toate cazurile 

printr-un cont bancar separat; deputații 

păstrează toate chitanțele; 

 3. sumele necheltuite sunt returnate 

la sfârșitul mandatului; 

 4. serviciul de audit intern al 

Parlamentului introduce verificarea unui 

eșantion de 5 % din cheltuielile legate de 

indemnizația pentru cheltuieli generale; 

rezultatele finale și constatările verificării 

în cauză sunt incluse în raportul anual 

publicat de Parlament; 

 5. deputații publică în fiecare an o 

prezentare generală a cheltuielilor 

suportate, pe categorii, incluzând 

costurile pentru comunicare, închirierea 

spațiului de birou și consumabile de birou 

etc.; 

Or. en 

 

 


