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Amendamentul  27 

Benedek Jávor, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74a. subliniază necesitatea de a fi creat 

un organism independent pentru 

divulgare, consiliere și consultare care să 

dispună de resurse bugetare suficiente, cu 

scopul de a ajuta avertizorii să utilizeze 

canalele corespunzătoare pentru a 

divulga informații privind posibile 

nereguli care aduc atingere intereselor 

financiare ale Uniunii, protejând, în 

același timp, confidențialitatea lor și 

oferindu-le sprijinul și consilierea 

necesare; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/28 

Amendamentul  28 

Benedek Jávor, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 110 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 110a. reamintește Parlamentului să își 

îndeplinească responsabilitățile care îi 

revin în calitate de instituție publică 

pentru a contribui la securitatea, 

soliditatea și fiabilitatea infrastructurii 

comune de internet; invită Parlamentul să 

elaboreze o strategie privind sursele 

deschise similară cu cea a Comisiei și să 

încurajeze utilizarea, reutilizarea și 

schimbul de programe informatice 

achiziționate și elaborate de Parlament și 

serviciile sale, luând în considerare 

actualele politici privind codul-sursă 

existente în Uniune și în afara acesteia; 

reamintește Parlamentului să promoveze 

și să pună în aplicare Declarația 

ministerială de la Tallinn privind 

guvernarea electronică; consideră că o 

astfel de strategie privind sursele deschise 

ar trebui să implice claritate juridică 

pentru funcționarii Parlamentului atunci 

când aceștia utilizează sau dezvoltă 

programele informatice din cadrul 

proiectelor cu sursă deschisă sau creează 

un nou program informatic, cu privire la 

modul în care pot contribui, la rândul lor, 

la aceste proiecte cu sursă deschisă 

(politici în materie de cod-sursă); 

Or. en 

 


