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4.4.2017 A8-0156/26 

Amendamentul  26 

Richard Ashworth 

în numele Grupului ECR 

 

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 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că proporția bugetului 

Parlamentului în 2018 ar trebui menținută 

sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul 

bugetului estimat pentru 2018 corespunde 

unui procent de 18,88 %, mai mic decât cel 

din 2017 (19,26 %) și cel mai mic procent 

din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 

nouă ani;  

1. subliniază că proporția bugetului 

Parlamentului în 2018 ar trebui menținută 

sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul 

bugetului estimat pentru 2018 corespunde 

unui procent de 18,88 %, mai mic decât cel 

din 2017 (19,26 %) și cel mai mic procent 

din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 

cincisprezece ani;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Amendamentul  27 

Richard Ashworth 

în numele Grupului ECR 

 

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 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 45a. consideră că pierderea a 136 de 

posturi din cadrul Secretariatului 

Parlamentului în 2016 poate crea 

dificultăți pentru furnizarea de servicii de 

către administrația Parlamentului; îl 

invită pe Secretarul General să prezinte 

informații suplimentare cu privire la 

măsurile de reducere a personalului luate 

anul trecut și să evalueze consecințele 

deciziilor bugetare asupra funcționării 

instituției; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Amendamentul  28 

Richard Ashworth 

în numele Grupului ECR 

 

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 51 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 51a. observă că cheltuielile propuse 

pentru partidele politice se ridică la 

32,4 milioane EUR, iar cheltuielile 

propuse pentru fundațiile politice se ridică 

la 19,3 milioane EUR, totalizând 

51,8 milioane EUR sau 2,6 % din bugetul 

Parlamentului pentru 2018; 

Or. en 

 

 


