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12.4.2018 A8-0105/21 

Amendamentul  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. salută decizia Biroului de a crea 

un grup de lucru ad hoc care să elaboreze 

și să publice normele referitoare la 

utilizarea indemnizației pentru cheltuieli 

generale; reamintește așteptările formulate 

de Parlament în rezoluțiile sale din 5 aprilie 

20171011 și din 25 octombrie 2017 

referitoare la bugetul pe 2018, prin care 

acesta a solicitat o mai mare transparență în 

ceea ce privește indemnizația pentru 

cheltuieli generale și a exprimat necesitatea 

de a se elabora norme mai precise privind 

responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu această 

indemnizație, fără a-i cauza Parlamentului 

costuri suplimentare; solicită din nou 

Biroului să opereze rapid următoarele 

modificări concrete în legătură cu 

indemnizația pentru cheltuieli generale: 

eliminat 

- indemnizația pentru cheltuieli generale 

trebuie gestionată în toate cazurile printr-

un cont bancar separat; 

 

- deputații trebuie să păstreze toate 

chitanțele aferente indemnizației pentru 

cheltuieli generale; 

 

- sumele necheltuite din indemnizația 

pentru cheltuieli generale trebuie să fie 

restituite la sfârșitul mandatului; 

 

_________________  

10 Texte adoptate, P8_TA(2017)0114  
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11 Texte adoptate, 
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Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Amendamentul  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 102a. ia act de rezoluțiile de descărcare 

de gestiune precedente, în care se afirmă, 

printre altele, că „ICG este destinată să 

acopere cheltuielile suportate în statul 

membru în care a fost ales deputatul 

respectiv, cum ar fi chiria pentru birourile 

deputaților, echipamente, materiale, 

documente sau organizarea logistică a 

evenimentelor; ia act de faptul că un 

sistem cuprinzător de control al 

indemnizației parlamentare plătite 

deputaților ar necesita între 40 și 75 de 

posturi administrative suplimentare, ceea 

ce contravine schemei de reducere a 

personalului”1a; 

 _________________ 

 1a Descărcarea Parlamentului pe 2014. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Amendamentul  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 103 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. reamintește principiul 

independenței mandatului unui deputat în 

Parlamentul European; subliniază că 

folosirea cheltuielilor pentru activități 

parlamentare ține de responsabilitatea 

deputaților aleși și că deputații pot să-și 

publice situația cheltuielilor aferente 

indemnizației pentru cheltuieli generale 

pe paginile web personale, dacă doresc să 

facă acest lucru; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Amendamentul  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 103 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 103a. ia act de apelul privind asigurarea 

unei transparențe sporite în ceea ce 

privește indemnizația pentru cheltuieli 

generale acordată deputaților; ia act de 

decizia Președintelui Antonio Tajani de a 

crea un grup de lucru pentru ICG la 

nivelul Biroului; solicită Biroului 

Parlamentului să analizeze cu atenție 

toate aspectele legate de plata unor sume 

forfetare (cum ar fi indemnizația pentru 

cheltuieli generale), deoarece, printre 

altele, acest sistem reduce în mod 

semnificativ sarcina administrativă; 

solicită Biroului să prezinte în mod clar 

beneficiile acestui sistem; reamintește că 

plata unor sume forfetare se practică în 

multe cazuri, cum ar fi indemnizația 

kilometrică, indemnizația pentru navetiști 

etc.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Amendamentul  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

104. consideră că orice revizuire a 

indemnizației pentru cheltuieli generale 

ar trebui să includă recomandările 

privind transparența și responsabilitatea 

financiară adoptate anterior în ședință 

plenară; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Amendamentul  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 104a. reamintește principiul 

independenței mandatului; subliniază că 

este responsabilitatea deputaților aleși să 

utilizeze cheltuielile pentru activități 

parlamentare, precum și faptul că 

deputații care doresc au posibilitatea de a-

și publica situația cheltuielilor cu privire 

la ICG pe paginile lor web personale; 

subliniază faptul că suma forfetară este 

utilizată pe scară largă și recunoscută ca 

instrument util în statele membre; 

reiterează faptul că o ICG mai eficientă și 

mai transparentă nu înseamnă 

nerespectarea vieții private și nu ar trebui 

să necesite creșterea efectivului de 

personal din administrația Parlamentului; 

așteaptă cu interes comunicarea Grupului 

de lucru pentru ICG în timp util; 

Or. en 

 


