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4.4.2017 A8-0156/14 

Amendamentul  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

Parlamentul European 

2017/2022(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. reamintește decizia adoptată de 

Parlament în cadrul procedurii bugetare a 

PE pe 2017, care stabilește înființarea 

unui serviciu de interpretare în limbajul 

internațional al semnelor pentru toate 

dezbaterile plenare, și face apel la 

administrație să o pună în aplicare fără 

întârziere; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Amendamentul  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

Parlamentul European 

2017/2022(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. observă că Regulamentul de 

procedură revizuit recent1 a impus 

deputaților o limită maximă de trei 

explicații orale privind votul per perioadă 

de sesiune, dar rămâne îngrijorat de 

faptul că interpretarea, precum și 

traducerea transcrierilor explicațiilor 

generează costuri suplimentare; îl 

îndeamnă pe Secretarul General să prezinte 

o defalcare detaliată a costurilor legate de 

explicațiile orale privind votul; indică 

disponibilitatea unor alternative cum ar fi 

explicațiile în scris privind votul, precum și 

o mulțime de mijloace publice de 

comunicare situate în interiorul clădirilor 

Parlamentului pentru ca deputații să își 

explice pozițiile de vot; ca măsură 

temporară, solicită ca explicațiile orale 

privind voturile să fie plasate pe ordinea 

de zi a ședinței plenare la sfârșitul 

activității din ziua respectivă, după 

discursurile de un minut și celelalte 

puncte pe ordinea de zi; 

34. regretă că Regulamentul de 

procedură revizuit recent2 a impus 

deputaților o limită maximă de trei 

explicații orale privind votul per perioadă 

de sesiune, consideră că costurile 

suplimentare necesare pentru 
interpretarea, precum și pentru garantarea 

traducerii transcrierilor explicațiilor sunt 

esențiale, acestea jucând un rol-cheie în 

promovarea activității desfășurate de și în 

cadrul Parlamentului European, 

reflectând în mod corespunzător 

pluralitatea pozițiilor actuale, apropiate 

de cetățenii europeni; îl îndeamnă pe 

Secretarul General să prezinte o propunere 

menită să asigure popularizarea în 

continuare a explicațiilor orale privind 

votul și a explicațiilor în scris privind 

votul, precum și a mulțimii de mijloace 

publice de comunicare situate în interiorul 

clădirilor Parlamentului pentru ca deputații 

să își explice pozițiile de vot;  

Texte adoptate, P8_TA(2016)0484 - 

articolul 183 alineatul (1). 

 

Or. en 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0484 - articolul 183 alineatul (1). 
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0484 - articolul 183 alineatul (1). 
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