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Amendamentul  7 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. constată că creditele finale ale 

Parlamentului s-au ridicat în 2016 la 

1 838 613 983 EUR, respectiv 19,39 % din 

rubrica V din cadrul financiar multianual8 

(CFM) destinată cheltuielilor 

administrative pentru 2016 ale instituțiilor 

Uniunii în ansamblul lor, ceea ce reprezintă 

o creștere de 2,4 % față de bugetul pe 2015 

(1 794 929 112 EUR); 

5. constată că creditele finale ale 

Parlamentului s-au ridicat în 2016 la 

1 838 613 983 EUR, respectiv 19,39 % din 

rubrica V din cadrul financiar multianual8 

(CFM) destinată cheltuielilor 

administrative pentru 2016 ale instituțiilor 

Uniunii în ansamblul lor, ceea ce reprezintă 

o creștere de 2,4 % față de bugetul pe 2015 

(1 794 929 112 EUR); consideră că 

această creștere este șocantă într-un 

moment în care instituțiile europene, 

inclusiv Parlamentul European, pledează 

pentru austeritate bugetară în statele 

membre; 

_________________ _________________ 

8 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020. 

8 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020. 

Or. en 
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Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. încurajează Secretariatul 

Parlamentului European să publice anual 

un compendiu al normelor aplicabile 

grupurilor politice, prezentând modul în 

care aceste norme sunt puse în aplicare și 

jurisprudența conexă, pentru toate 

grupurile politice; consideră că, astfel, 

grupurile politice ar putea evita repetarea 

erorilor comise de alte grupuri politice, 

astfel cum a subliniat Curtea de Conturi; 

Or. en 
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Amendamentul  9 

Gilles Lebreton 
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Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. solicită clarificări cu privire la 

resursele financiare și umane alocate 

Grupului de coordonare pentru Brexit; 

reamintește că acesta este compus din 

reprezentanți ai anumitor grupuri politice 

și că trei grupuri politice au ales să nu 

participe; subliniază riscurile pe care le 

implică această încălcare a principiului 

egalității de tratament; atrage atenția 

asupra faptului că instituția este obligată 

să trateze în mod egal toate grupurile 

politice și solicită Biroului Parlamentului 

să examineze legalitatea Grupului de 

coordonare pentru Brexit; 

Or. en 
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Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. ia act de publicarea celor șapte 

rapoarte referitoare la „costul non-

Europei”, precum și a celor cinci „evaluări 

ale valorii adăugate europeneˮ, care au fost 

finalizate în 2016; 

39. ia act de publicarea celor șapte 

rapoarte referitoare la „costul non-

Europei”, precum și a celor cinci „evaluări 

ale valorii adăugate europeneˮ, care au fost 

finalizate în 2016; consideră că, pentru a 

redacta și publica aceste studii, sunt 

mobilizate resurse în detrimentul 

activității zilnice; observă că aceste 

rapoarte par a fi mai degrabă propagandă 

decât analize pertinente pentru activitatea 

instituției; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. așteaptă, prin urmare, detalii 

privind costul acestor publicații: numărul 

de ore de lucru, numărul funcționarilor 

implicați și unitățile de care aparțin; 

Or. en 
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Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52a. subliniază că, pentru perioada 

menționată anterior, următoarele credite 

sunt destinate comunicării: 

 - 2016: 90 839 026 EUR 

 - 2017: 91 906 100 EUR 

 - 2018: 120 368 000 EUR 

 - 2019: 104 000 000 EUR 

Or. en 
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2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52b. condamnă în termenii cei mai 

fermi creșterea cu peste 30 % a bugetului 

DG COMM pentru perioada 2016-2018; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 52 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52c. consideră că această majorare, 

motivată de viitoarele alegeri europene, 

este destinată să finanțeze „o imagine 

pozitivă despre UE”1a; ia act de faptul că 

suma totală pentru campania 

instituțională a Parlamentului este de 

33,3 milioane EUR (25 de milioane EUR 

pentru 2018 și 8,33 milioane EUR pentru 

2019); subliniază că instituția trebuie să 

își mențină pe deplin neutralitatea în 

timpul alegerilor care o privesc și că 

partidele politice sunt cele care trebuie să 

le propună cetățenilor un program și să le 

transmită un mesaj privind Uniunea 

Europeană; 

 _________________ 

 1a Reuniunea Biroului Parlamentului din 

13 noiembrie 2017. 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 52 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52d. reamintește că Parlamentul 

European intenționează să majoreze 

finanțarea pentru partidele europene cu 

17 milioane EUR în contextul alegerilor 

europene; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 59 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 59a. ia act de faptul că, în 2016, 6 500 

000 EUR au fost alocate Casei Istoriei 

Europene; consideră că finanțarea unui 

muzeu nu este de competența unei 

instituții; în lumina acestei finanțări, 

pune sub semnul întrebării relevanța și 

exactitatea istorică a expoziției; 

Or. en 

 


