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4.4.2017 A8-0156/33 

Amendamentul  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

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 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. constată că 75 % din creditele 

solicitate pentru campania de comunicare 

în cadrul pregătirii pentru alegerile din 

2019 au fost incluse în proiectul 

preliminar de estimare a bugetului pentru 

2018, deoarece majoritatea contractelor 

vor fi semnate în 2018; 

4. condamnă solicitarea de a include 

în proiectul preliminar de estimare a 

bugetului pe 2018 creditele pentru 

campania de comunicare în cadrul 

pregătirii pentru alegerile din 2019; 

deplânge risipirea banilor contribuabililor 

într-o campanie de propagandă în 

beneficiul exclusiv al sistemului Uniunii; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Amendamentul  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

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 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. evidențiază faptul că cea mai mare 

parte a bugetului Parlamentului este 

stabilită pe baza obligațiilor statutare sau 

contractuale și face obiectul indexării 

anuale; 

5. remarcă faptul că cea mai mare 

parte a bugetului Parlamentului este 

stabilită pe baza obligațiilor statutare sau 

contractuale, făcând obiectul indexării 

anuale; solicită, prin urmare, o revizuire a 

Statutului deputaților și a Statutului 

funcționarilor, în vederea eliminării 

beneficiilor inacceptabile; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Amendamentul  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

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 36 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 consideră că deputații ar trebui să 

reprezinte un exemplu pentru cetățenii 

care se confruntă cu consecințele nefaste 

ale crizei economice în mai multe state 

membre și, prin urmare, solicită o 

reducere cu cel puțin 15 % a salariilor și 

indemnizațiilor lor; este de părere că 

diurna ar trebui plătită pe baza unei 

raportări riguroase susținute de 

documente justificative; 

Or. en 



 

AM\1122726RO.docx  PE603.693v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.4.2017 A8-0156/36 

Amendamentul  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

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 41 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 solicită Biroului să adopte norme mai 

bune privind rambursarea călătoriilor 

efectuate cu autoturismul; consideră că 

toate deplasările, indiferent de distanță, ar 

trebui dovedite prin documente 

justificative; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Amendamentul  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

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 

Paragraph 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. observă că, în timp ce grupurile 

politice au fost exceptate de la aplicarea 

acestor măsuri de reducere anuală a 

personalului începând cu 20142, acordul 
de conciliere cu privire la bugetul 2017 a 

dus la o scădere a posturilor din 

organigrama Secretariatului 

Parlamentului din cauza nerespectării de 

către Consiliu a acordului tacit 

(gentleman’s agreement); 

44. regretă acordul de conciliere cu 

privire la bugetul 2017, care prevede o 

creștere de 76 de posturi pentru grupurile 

politice; consideră că nivelul total al 

personalului grupurilor politice ar trebui 

inclus în obiectivul de reducere cu 5 % a 

personalului; 

__________________ __________________ 

2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0437; Texte 

adoptate, P8_TA(2014)0036; Texte 

adoptate, P8_TA (2015)0376; Texte 

adoptate, P8_TA(2016)0411. 

2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0437; Texte 

adoptate, P8_TA(2014)0036; Texte 

adoptate, P8_TA (2015)0376; Texte 

adoptate, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


