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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Amendamentul  5/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. aprobă acordul încheiat la 

28 martie 2017 cu Biroul privind 

nivelul bugetului estimat pentru 

2018; scade nivelul cheltuielilor cu 

18,4 milioane EUR comparativ cu 

poziția inițială a Biroului; stabilește 

nivelul global al bugetului estimat 

pentru 2018 la 1 953 483 373 EUR, 

ceea ce reprezintă o creștere totală cu 

2,3 % comparativ cu bugetul pe 

2017; 

 

6. regretă acordul încheiat la 

28 martie 2017 cu Biroul privind 

nivelul bugetului estimat pentru 

2018; regretă că nivelul cheltuielilor 

a fost redus cu doar 18,4 milioane 

EUR comparativ cu poziția inițială a 

Biroului; regretă nivelul global al 

bugetului estimat pentru 2018 la 

1 953 483 373 EUR, ceea ce 

reprezintă o creștere totală cu 2,3 % 

comparativ cu bugetul pe 2017; 

 

Or. en 



 

AM\1122780RO.docx  PE603.693v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.4.2017 A8-0156/6 

Amendamentul  6/rev 

Marco Valli  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. solicită mai multe informații cu 

privire la proiectul de renovare a 

clădirii Paul Henri Spaak (PHS), în 

special orice aviz al contractanților 

externi referitor la opțiunile posibile 

pentru PHS, care a avut o durată de 

viață scurtă de 25 ani; solicită 

Secretarului General să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele 

acestui studiu cât mai curând posibil; 

subliniază faptul că clădirea existentă 

nu îndeplinește cerințele privind 

stabilitatea unei clădiri publice pentru 

funcții parlamentare, care are un 

nivel de securitate mai ridicat și 

trebuie să reziste la șocurile externe 

fără a se prăbuși; critică faptul că 

clădirea PHS nu îndeplinește nici 

măcar standardele minime ale 

cerințelor moderne privind 

stabilitatea și constată că a fost 

nevoie deja să se ia mai multe măsuri 

pentru a garanta stabilitatea acesteia; 

îndeamnă, prin urmare, Biroul și 

administrația Parlamentului să caute 

soluții viitoare pentru clădirea PHS 

care să protejeze viața și să garanteze 

condiții de muncă sănătoase pentru 

persoanele prezente în interiorul ei; 

21. solicită mai multe informații cu 

privire la proiectul de renovare a 

clădirii Paul Henri Spaak (PHS), în 

special orice aviz al contractanților 

externi referitor la opțiunile posibile 

pentru PHS, care a avut o durată de 

viață scurtă de 25 ani; solicită 

Secretarului General să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele 

acestui studiu cât mai curând posibil; 

subliniază faptul că clădirea existentă 

nu îndeplinește cerințele privind 

stabilitatea unei clădiri publice pentru 

funcții parlamentare, care are un 

nivel de securitate mai ridicat și 

trebuie să reziste la șocurile externe 

fără a se prăbuși; critică faptul că 

clădirea PHS nu îndeplinește nici 

măcar standardele minime ale 

cerințelor moderne privind 

stabilitatea și constată că a fost 

nevoie deja să se ia mai multe măsuri 

pentru a garanta stabilitatea acesteia; 

îndeamnă, prin urmare, Biroul și 

administrația Parlamentului să caute 

soluții viitoare pentru clădirea PHS 

care să protejeze viața și să garanteze 

condiții de muncă sănătoase pentru 

persoanele prezente în interiorul ei; 
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ia act de nivelul creditelor propus de 

Secretarul General în 2018 în ceea ce 

privește studiile, proiectele 

pregătitoare și lucrările, precum și 

furnizarea de asistență pentru echipa 

de gestionare a proiectului; își 

exprimă îngrijorarea în legătură cu 

posibila confuzie privind sumele care 

urmează să fie cheltuite pentru studii 

și mutări; invită Biroul și Secretarul 

General să informeze Comisia pentru 

bugete cu privire la toate etapele 

ulterioare și să furnizeze o defalcare 

clară a costurilor cât mai curând 

posibil și până cel târziu în luna iulie 

2017; reamintește că, în orice caz, 

este necesară implementarea unei 

arhitecturi moderne și eficiente din 

punct de vedere energetic; solicită o 

evaluare cu privire la modul în care 

renovarea va afecta Unitatea Vizite și 

Seminarii, disponibilitatea 

hemiciclului, precum și a celorlalte 

săli și birouri; 

 

regretă nivelul creditelor propus de 

Secretarul General în 2018 în ceea ce 

privește studiile, proiectele 

pregătitoare și lucrările, precum și 

furnizarea de asistență pentru echipa 

de gestionare a proiectului; își 

exprimă îngrijorarea în legătură cu 

posibila confuzie privind sumele care 

urmează să fie cheltuite pentru studii 

și mutări; invită Biroul și Secretarul 

General să informeze Comisia pentru 

bugete cu privire la toate etapele 

ulterioare și să furnizeze o defalcare 

clară a costurilor cât mai curând 

posibil și până cel târziu în luna iulie 

2017; reamintește că, în orice caz, 

este necesară implementarea unei 

arhitecturi moderne și eficiente din 

punct de vedere energetic; solicită o 

evaluare cu privire la modul în care 

renovarea va afecta Unitatea Vizite și 

Seminarii, disponibilitatea 

hemiciclului, precum și a celorlalte 

săli și birouri; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Amendamentul  7/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. salută înființarea unui grup de lucru 

pentru mobilitate, care ar trebui să 

desfășoare o activitate cuprinzătoare 

și să aibă un mandat clar; subliniază 

faptul că Parlamentul trebuie să 

respecte toate legile în vigoare la 

nivel regional la locurile de muncă, 

inclusiv în domeniul respectiv; 

susține promovarea utilizării legăturii 

feroviare directe dintre sediul 

Parlamentului de la Bruxelles și 

aeroport; invită serviciile 

responsabile să-și revadă 

componența și dimensiunea parcului 

de autovehicule în acest context; 

solicită Biroului să stabilească fără 

întârziere un sistem de stimulente 

pentru promovarea utilizării 

bicicletelor pentru naveta între 

domiciliu și locul de muncă; ia act de 

faptul că un astfel de regim există 

deja în cadrul altor instituții, în 

special al Comitetului Economic și 

Social European; 

 

27. salută înființarea unui grup de lucru 

pentru mobilitate, care ar trebui să 

desfășoare o activitate cuprinzătoare 

și să aibă un mandat clar; subliniază 

faptul că Parlamentul trebuie să 

respecte toate legile în vigoare la 

nivel regional la locurile de muncă, 

inclusiv în domeniul respectiv; 

susține promovarea utilizării legăturii 

feroviare directe dintre sediul 

Parlamentului de la Bruxelles și 

aeroport; invită serviciile 

responsabile să-și revadă 

componența și dimensiunea parcului 

de autovehicule în acest context; are 

convingerea fermă că serviciul de 

transport al PE ar trebui utilizat de 

către deputați numai pentru a 

ajunge la clădirile Parlamentului de 

la aeroport sau gară ori invers și că 

în acest scop ar trebui folosite 

microbuzele și autobuzele PE și 

solicită un buget limitat pentru 

fiecare zi lucrătoare pentru cererile 

de rambursare a cheltuielilor cu 

taxiul; reamintește că deputații au 

posibilitatea de a utiliza gratuit 

transportul feroviar pe teritoriul 

Belgiei; solicită Biroului să 
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stabilească fără întârziere un sistem 

de stimulente pentru promovarea 

utilizării bicicletelor pentru naveta 

între domiciliu și locul de muncă; ia 

act de faptul că un astfel de regim 

există deja în cadrul altor instituții, în 

special al Comitetului Economic și 

Social European; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Amendamentul  8/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. ia act de faptul că suma totală 

pentru campania de comunicare pentru 

alegerile din 2019este estimată la cheltuieli 

în valoare de 25 de milioane EUR în 2018 

și de 8,33 milioane EUR în 2019, cu un 

volum mai mare de angajamente financiare 

necesare în 2018; subliniază importanța 

campaniilor de comunicare, având în 

vedere în special situația actuală din 

Uniune; 

 

30. regretă faptul că suma totală pentru 

campania de comunicare pentru alegerile 

din 2019este estimată la cheltuieli în 

valoare de 25 de milioane EUR în 2018 și 

de 8,33 milioane EUR în 2019, cu un 

volum mai mare de angajamente financiare 

necesare în 2018; solicită anularea 

completă a sumei propuse și îl invită pe 

Secretarul General să utilizeze serviciile 
de comunicare internă pentru a promova o 

campanie online gratuită pe rețelele de 

socializare; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Amendamentul  9/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European 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. 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; solicită ca 

următoarea revizuire a Statutului 

deputaților să includă o propunere privind 

publicarea anuală obligatorie a modului 

în care este utilizată ICG; 



 

AM\1122780RO.docx  PE603.693v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Amendamentul  10/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 37a. solicită o reducere de cel puțin 

15 % a salariilor lunare ale deputaților, 

precum și a diurnelor și avantajelor 

economice ale acestora, inclusiv a ICG, 

pentru a transmite un semnal puternic 

cetățenilor europeni, care se confruntă cu 

o situație economică, socială și istorică 

dificilă, și pentru a reduce treptat 

percepția negativă actuală cu privire la 

politicile Uniunii; invită Biroul să 

reexamineze normele de aplicare a 

Statutului deputaților, pentru a face cât 

mai multe economii cu putință, ca de 

pildă prin eliminarea unor indemnizații 

cum sunt indemnizațiile de distanță și de 

durată; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Amendamentul  11/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. consideră că recentele controverse 

în legătură cu finanțarea unor partide 

politice și a unor fundații politice europene 

au scos la iveală deficiențe ale sistemelor 

de gestionare și control existente; 

 

53. consideră că recentele controverse 

în legătură cu finanțarea unor partide 

politice și a unor fundații politice europene 

au demonstrat existența unor deficiențe 

ale sistemelor de gestionare și control 

existente și solicită anularea completă a 

acestor cheltuieli; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Amendamentul  12/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. consideră că intrarea în vigoare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1141/20141 și 

(UE) nr. 1142/20142 va oferi mecanisme 

de control suplimentare, cum ar fi cerința 

de înregistrare la Autoritatea pentru 

partidele politice europene și fundațiile 

politice europene; consideră totuși că 

aceste măsuri mai pot fi îmbunătățite; 

remarcă faptul că partidele și fundațiile 

vor începe să solicite finanțare în temeiul 

noilor norme în exercițiul bugetar 2018; 

 

54. consideră că partidele politice și 

fundațiile europene ar trebui să se bazeze 

în totalitate pe resursele proprii și să își 

elimine dependența de bugetul 

Parlamentului; consideră că contribuțiile 

sau granturile ar trebui eliminate în 

totalitate; consideră că numai o 

dependență totală de resursele proprii ar 

elimina riscul pentru bugetul 

Parlamentului legat de necesitatea 

recuperării sumelor cheltuite în mod 

eronat sau fraudulos; 

Or. en 

                                                 
1 Regulamentul (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, 

p. 1). 
2 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1142/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice 

europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 28). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Amendamentul  13/rev 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2018 

– Secțiunea I – Parlamentul European 

(2017/2022(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. adoptă estimarea bugetului pentru 

exercițiul financiar 2018; 

 

61. respinge estimarea bugetului pentru 

exercițiul financiar 2018; 

 

Or. en 

 

 


