
 

AM\1150724RO.docx  PE618.415v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

11.4.2018 A8-0137/20 

Amendamentul  20 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 292 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 292b. atrage atenția asupra incoerenței 

create ca urmare a faptului că mai mulți 

membri ai Comisiei au descris întâlnirile 

lor cu dl Barroso ca întâlniri cu Goldman 

Sachs International, conform registrului 

lor de reuniuni; concluzionează că fie 

întâlnirile cu dl Barroso nu au fost 

întâlniri de lobby (caz în care nu a fost 

respectată promisiunea făcută 

Ombudsmanului European, iar registrul 

de reuniuni al Comisiei nu poate fi 

asimilat unui veritabil registru de 

transparență), fie întâlnirile cu dl Barroso 

au fost tratate ca reuniuni cu un 

reprezentant al intereselor, caz în care a 

fost încălcată una din condițiile stabilite 

de Comitetul etic Ad Hoc; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Amendamentul  21 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 296 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 296a. solicită Comisiei să furnizeze și să 

publice un raport anual întocmit de 

comitetului etic independent; reafirmă 

faptul că comitetul etic independent poate 

formula orice recomandări privind 

îmbunătățirea codului de conduită sau 

aplicarea sa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Amendamentul  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 296 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 296b. întreabă dacă recenta procedură 

de numire a Secretarului General fără 

publicarea corespunzătoare a postului 

vacant s-a petrecut în interesul 

serviciului, mai ales că fostul șef de 

cabinet a fost informat în prealabil despre 

intenția Secretarului General de a se 

pensiona, în timp ce alți potențiali 

candidați din serviciul public nu au avut 

posibilitatea de a se înscrie la concurs; 

subliniază că ideea de nepublicare nu 

corespunde standardelor moderne de 

transparență; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Amendamentul  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 322 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 322a. regretă faptul că în cel de al doilea 

Raport al Comisiei privind combaterea 

corupției (ARES (2017)455202) nu mai 

există raportul de țară; invită Comisia să 

înceapă să raporteze din nou, separat de 

semestrul economic, cu privire la situația 

corupției în statele membre, inclusiv 

evaluând eficacitatea eforturilor 

anticorupție sprijinite de UE; îndeamnă 

insistent Comisia să nu evalueze eforturile 

anticorupție numai în termeni de pierderi 

economice; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Amendamentul  24 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 322 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 322b. invită Comisia să depună eforturi  

suplimentare pentru a permite UE să 

devină semnatară a GRECO (grupul de 

state împotriva corupției); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Amendamentul  25 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 322 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 322c. reamintește creșterea deficitului 

actuarial al Fondului facultativ de pensii 

al Parlamentului European; ținând cont 

de faptul că comisarii iau bani din Fondul 

facultativ de pensii în calitate de foști 

deputați în Parlamentul European, în 

timp ce sunt încă angajați pe postul de 

comisar, invită comisarii respectivi să 

contribuie în acest sens, reducându-și sau 

renunțând în mod voluntar la pensiile 

facultative; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Amendamentul  26 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 323 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

323. ia act de constatările și 

recomandările cuprinse în studiul elaborat 

de Departamentul tematic D din cadrul 

Parlamentului, studiu intitulat 

„Indemnizațiile tranzitorii pentru foștii 

titulari de funcții UE - prea puține 

condiții?”; invită Comisia să ia în 

considerare aceste recomandări și să 

inițieze o revizuire a indemnizațiilor 

tranzitorii pentru foștii titulari de funcții 

UE în scopul de a le spori transparența, 

precum și responsabilitatea pentru bugetul 

UE față de cetățeni; 

323. ia act de constatările și 

recomandările cuprinse în studiul elaborat 

de Departamentul tematic D din cadrul 

Parlamentului, studiu intitulat 

„Indemnizațiile tranzitorii pentru foștii 

titulari de funcții UE - prea puține 

condiții?”; invită Comisia să ia în 

considerare aceste recomandări și să 

inițieze o revizuire a indemnizațiilor 

tranzitorii pentru foștii titulari de funcții 

UE în scopul de a le spori transparența, 

precum și responsabilitatea pentru bugetul 

UE față de cetățeni; cere, mai ales foștilor 

funcționari ai UE să nu se implice în 

activități de lobby pe lângă instituțiile UE, 

atâta timp cât primesc o indemnizație 

tranzitorie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Amendamentul  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 326 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

326. deși salută progresele înregistrate, 

constată că 4 din 10 misiuni civile 

desfășurate în cadrul politicii de securitate 

și apărare comune (PSAC) nu au fost încă 

recunoscute de Comisie ca fiind în 

conformitate cu articolul 60 din 

Regulamentul financiar; îndeamnă Comisia 

să își intensifice eforturile pentru a acredita 

toate misiunile civile din cadrul PSAC, în 

conformitate cu recomandarea CCE, 

permițând să le fie încredințate sarcini de 

execuție bugetară în cadrul gestiunii 

indirecte; 

326. remarcă cu îngrijorare că 4 din 

cele 10 misiuni civile desfășurate în cadrul 

politicii de securitate și apărare comune 

(PSAC) nu au fost încă recunoscute de 

Comisie ca fiind în conformitate cu 

articolul 60 din Regulamentul financiar; 

îndeamnă Comisia să își intensifice 

eforturile pentru a acredita toate misiunile 

civile din cadrul PSAC, în conformitate cu 

recomandarea CCE, permițând să le fie 

încredințate sarcini de execuție bugetară în 

cadrul gestiunii indirecte; 

Or. en 

 

 


