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4.4.2017 A8-0156/29 

Amendamentul  29 

Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

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 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. consideră că grupurile de vizitatori 

reprezintă unul dintre instrumentele-cheie 

pentru creșterea nivelului de informare al 

cetățenilor cu privire la activitățile 

Parlamentului; salută normele revizuite 

privind grupurile de vizitatori și consideră 

că riscul deturnării de fonduri a scăzut ca 

urmare a punerii în aplicare a noilor 

norme mai stricte; invită, în acest sens, 

Biroul și Grupul său de lucru pentru 

informare și comunicare să revizuiască 

creditele pentru grupurile de vizitatori ale 

deputaților, luând în considerare ratele 

inflației din ultimii ani, care au majorat, 

prin urmare, costul acestor vizite; 

consideră că, deși aceste sume nu sunt 

menite să acopere toate cheltuielile 

efectuate cu grupurile de vizitatori, ci mai 

degrabă să fie considerate o subvenție, nu 

poate fi ignorat faptul că proporția 

costurilor acoperite va scădea dacă 

indemnizația nu este ajustată în funcție de 

inflație; solicită Biroului să ia în 

considerare faptul că această discrepanță 

afectează în mod disproporționat grupurile 

de vizitatori care provin din medii 

socioeconomice mai modeste și care dețin 

mijloace financiare proprii foarte restrânse; 

29. consideră că grupurile de vizitatori 

reprezintă unul dintre instrumentele-cheie 

pentru creșterea nivelului de informare al 

cetățenilor cu privire la activitățile 

Parlamentului; invită, în acest sens, Biroul 

și Grupul său de lucru pentru informare și 

comunicare să revizuiască creditele pentru 

grupurile de vizitatori ale deputaților, luând 

în considerare ratele inflației din ultimii 

ani, care au majorat, prin urmare, costul 

acestor vizite; consideră că, deși aceste 

sume nu sunt menite să acopere toate 

cheltuielile efectuate cu grupurile de 

vizitatori, ci mai degrabă să fie considerate 

o subvenție, nu poate fi ignorat faptul că 

proporția costurilor acoperite va scădea 

dacă indemnizația nu este ajustată în 

funcție de inflație; solicită Biroului să ia în 

considerare faptul că această discrepanță 

afectează în mod disproporționat grupurile 

de vizitatori care provin din medii 

socioeconomice mai modeste și care dețin 

mijloace financiare proprii foarte restrânse; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Amendamentul  30 

Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. salută consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; solicită 

încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; aprobă cele patru 

proiecte specifice care sunt elaborate pe 

termen mediu în cadrul bibliotecii 

Parlamentului European, și anume 

biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor 

pentru cercetare, sursele de drept comparat 

și biblioteca deschisă; consideră că aceste 

proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 

33. ia act de consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; solicită 

încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; ia act de cele patru 

proiecte specifice care sunt elaborate pe 

termen mediu în cadrul bibliotecii 

Parlamentului European, și anume 

biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor 

pentru cercetare, sursele de drept comparat 

și biblioteca deschisă; consideră că aceste 

proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Amendamentul  31 

Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. salută consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; solicită 

încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; aprobă cele patru 

proiecte specifice care sunt elaborate pe 

termen mediu în cadrul bibliotecii 

Parlamentului European, și anume 

biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor 

pentru cercetare, sursele de drept comparat 

și biblioteca deschisă; consideră că aceste 

proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

33. salută consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; 

reamintește că, la 14 aprilie 2016, a fost 

adoptată în plen o solicitare de a efectua o 

astfel de evaluare și de a prezenta 

rezultatele sale Comisiei pentru bugete1; 

solicită încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; aprobă cele patru 

proiecte specifice care sunt elaborate pe 

termen mediu în cadrul bibliotecii 

Parlamentului European, și anume 

biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor 

pentru cercetare, sursele de drept comparat 

și biblioteca deschisă; consideră că aceste 

proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

                                                 
1 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017, punctul 22. 
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de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Amendamentul  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. salută consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; solicită 

încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; aprobă cele patru 

proiecte specifice care sunt elaborate pe 

termen mediu în cadrul bibliotecii 

Parlamentului European, și anume 

biblioteca digitală, îmbunătățirea resurselor 

pentru cercetare, sursele de drept comparat 

și biblioteca deschisă; consideră că aceste 

proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 

33. salută consilierea și cercetarea 

oferite deputaților și comisiilor de către 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS) și departamentele 

tematice; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; solicită 

încă o dată Secretarului General să 

efectueze o astfel de evaluare și să prezinte 

Comisiei pentru bugete rezultatele sale 

înaintea examinării bugetului în Parlament 

în toamna anului 2017; reamintește că o 

astfel de evaluare ar trebui să conțină 

propuneri cu privire la modalitățile de 

corelare mai bună a sprijinului acordat de 

EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor 

tematice respective, precum și la 

modalitățile de a evita suprapunerea cu 

activitățile lor și de evita încurajarea 

concurenței între servicii; de asemenea, se 

așteaptă ca evaluarea să includă 

informații detaliate cu privire la expertiza 

externă, studiile externe și sprijinul extern 

pentru activitățile de cercetare ale 

Parlamentului, inclusiv numărul și 

costurile studiilor și lucrărilor de 

expertiză furnizate de serviciile interne și 
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de prestatorii externi ai Parlamentului; 

aprobă cele patru proiecte specifice care 

sunt elaborate pe termen mediu în cadrul 

bibliotecii Parlamentului European, și 

anume biblioteca digitală, îmbunătățirea 

resurselor pentru cercetare, sursele de drept 

comparat și biblioteca deschisă; consideră 

că aceste proiecte constituie un mijloc de a 

îmbunătăți sprijinul acordat atât 

deputaților, cât și personalului, precum și 

de a facilita accesul la comunitatea externă 

de cercetare și la cetățeni; remarcă 

importanța acestor proiecte și necesitatea 

de a le integra în lucrările legislative ale 

deputaților și ale membrilor personalului; 

Or. en 

 

 


