
 

AM\1122753RO.docx  PE603.693v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

4.4.2017 A8-0156/16 

Amendamentul  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, 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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. recunoaște că salariile deputaților 

sunt stabilite printr-un acord între 

Parlament și Consiliu, însă consideră că, 

având în vedere că contextul actual, în 

care cetățenii se confruntă cu 

consecințele nefaste ale crizei economice 

în mai multe state membre, ar trebui luată 

în calcul o reducere cu cel puțin 17°% a 

salariilor și a beneficiilor deputaților, 

inclusiv a ICG; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Amendamentul  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 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 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; consideră că 

deputații ar trebui să fie obligați să își 

publice situația cheltuielilor cu privire la 

ICG pe paginile web personale; 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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Amendamentul  18 

Xabier Benito Ziluaga, 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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. în conformitate cu punctul 27 din AII 

din 2 decembrie 2013, care prevede o 

reducere treptată cu 5 % a personalului în 

toate instituțiile, organismele și agențiile în 

perioada 2013-2017, subliniază că, din 

cauza nevoilor specifice apărute în 

Parlament în 2014 și 2016, s-a ajuns la un 

acord cu Consiliul referitor la proiectul de 

buget general al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2016, prin care 

măsurile de reducere anuală a personalului 

Parlamentului sunt prevăzute să continue 

până în 2019; 

43. în conformitate cu punctul 27 din 

AII din 2 decembrie 2013, care prevede o 

reducere treptată cu 5 % a personalului în 

toate instituțiile, organismele și agențiile în 

perioada 2013-2017, subliniază că, din 

cauza nevoilor specifice apărute în 

Parlament în 2014 și 2016, s-a ajuns la un 

acord cu Consiliul referitor la proiectul de 

buget general al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2016, prin care 

măsurile de reducere anuală a personalului 

Parlamentului sunt prevăzute să continue 

până în 2019; consideră că reducerea 

specifică a cheltuielilor administrative ar 

trebui să fie obținută prin congelarea sau 

reducerea cu 5 % a cuantumului total al 

liniei bugetare pentru salarii, punându-se 

accentul pe posturi în care salariul este 

mai mare; ia act de faptul că procesele 

legislative din ce în mai numeroase în 

care este implicat Parlamentul European 

și și sporirea competențelor sale necesită 

mai multe resurse umane pentru a face 

față volumului de muncă tot mai ridicat; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Amendamentul  19 

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 47 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. invită Biroul să revizuiască 

măsurile de punere în aplicare referitoare 

la asistenții parlamentari acreditați, în 

consultare cu Comitetul APA, cu scopul 

de a asigura respectarea pe deplin a 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Comunităților Europene; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Amendamentul  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, 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 47 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47b. solicită Biroului să propună o 

procedură de concediere prin consens 

reciproc între deputați și APA; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Amendamentul  21 

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 47 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47c. invită Biroul să solicite o evaluare 

și, după caz, să propună o revizuire a 

normelor care reglementează statutul 

stagiarilor, printre altele introducând o 

remunerație minimă și armonizând 

ofertele de preț din domeniul serviciilor de 

catering pentru toți stagiarii, atât din 

cadrul administrației Parlamentului, cât 

și din birourile deputaților, pentru a 

asigura egalitatea de tratament și a 

proteja drepturile sociale ale stagiarilor; 

Or. en 

 

 


