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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. recunoaște faptul că Ombudsmanul 

se confruntă cu o creștere semnificativă a 

numărului plângerilor și este la curent cu 

solicitarea adresată de acesta 

Parlamentului, formulată în raportul său 

anual de activitate pe 2016, pentru o 

creștere moderată a bugetului în vederea 

angajării de personal suplimentar 

multilingv; este preocupat de faptul că, în 

urma reducerii personalului, resursele 

rămase disponibile în cadrul fiecărui 

serviciu nu vor permite absorbția 

volumului tot mai mare de muncă; invită 

autoritățile bugetare să țină seama de 

impactul pe termen lung al reducerii 

personalului, în special în ceea ce privește 

capacitatea Ombudsmanului de a 

îmbunătăți echilibrul de gen și cel 

geografic, precum și de necesitatea de a 

dezvolta capacitatea funcționarilor 

experimentați de a prelua funcții de 

conducere, atunci când planifică alocarea 

viitoare a resurselor financiare pentru 

personal; 

18. recunoaște faptul că Ombudsmanul 

se confruntă cu o creștere semnificativă a 

numărului plângerilor și ia notă de 

solicitarea adresată de acesta 

Parlamentului, formulată în raportul său 

anual de activitate pe 2016, de mărire a 

bugetului în vederea angajării de personal 

suplimentar multilingv; invită autoritățile 

bugetare să țină seama de impactul pe 

termen lung al reducerii personalului, în 

special în ceea ce privește capacitatea 

Ombudsmanului de a îmbunătăți echilibrul 

de gen și cel geografic, precum și de 

necesitatea de a dezvolta capacitatea 

funcționarilor experimentați de a prelua 

funcții de conducere, atunci când planifică 

alocarea viitoare a resurselor financiare 

pentru personal; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. regretă decizia Regatului Unit de a 

se retrage din Uniunea Europeană; observă 

că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și de altă 

natură ale acestei retrageri; solicită 

Ombudsmanului și Curții să efectueze 

evaluări ale impactului și să informeze 

Parlamentul cu privire la rezultatele 

acestora până la sfârșitul anului 2018. 

24. ia act de decizia Regatului Unit de 

a se retrage din Uniunea Europeană; 

observă că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și de altă 

natură ale acestei retrageri; solicită 

Ombudsmanului și Curții să efectueze 

evaluări ale impactului și să informeze 

Parlamentul cu privire la rezultatele 

acestora până la sfârșitul anului 2018. 

Or. en 

 


