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26.3.2019 A8-0182/7

Amendamentul 7
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută decizia privind stagiarii 
deputaților, adoptată de Birou la 10 
decembrie 2018; solicită ca dezbaterea 
privind aspectele tehnice ale deciziei 
respective să fie finalizată pentru ca 
aceasta să intre în vigoare la 2 iulie 2019; 
subliniază că remunerațiile stagiarilor ar 
trebui, cel puțin, să le acopere cheltuielile 
de subzistență;

33. salută decizia privind stagiarii 
deputaților, adoptată de Birou la 10 
decembrie 2018; solicită ca dezbaterea 
privind aspectele tehnice ale deciziei 
respective să fie finalizată pentru ca 
aceasta să intre în vigoare la 2 iulie 2019; 
subliniază că remunerațiile minime 
obligatorii pentru stagiari ar trebui să le 
garanteze acestora un venit decent, cel 
puțin la nivelul salariului minim aplicabil 
în locul de angajare a stagiarilor;

Or. en



AM\1181021RO.docx PE637.686v01-00

RO Unită în diversitate RO

26.3.2019 A8-0182/8

Amendamentul 8
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. își reiterează îngrijorarea cu 
privire la cheltuielile suplimentare pentru 
interpretarea explicațiilor orale ale 
voturilor în timpul sesiunilor plenare; îl 
îndeamnă pe Secretarul General să 
prezinte o defalcare detaliată a costurilor 
legate de explicațiile orale ale voturilor; 
reamintește că deputații care doresc să își 
explice pozițiile de vot sau să ridice 
probleme ce țin de preocupările 
electoratului lor dispun și de alte 
posibilități, cum ar fi explicația scrisă a 
voturilor sau diverse instrumente de 
comunicare publică; consideră, în acest 
context, că, pentru a realiza economii 
semnificative, explicațiile orale ale 
voturilor ar putea fi eliminate;

eliminat

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/9

Amendamentul 9
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. își reiterează îngrijorarea cu 
privire la cheltuielile suplimentare pentru 
interpretarea explicațiilor orale ale 
voturilor în timpul sesiunilor plenare; îl 
îndeamnă pe Secretarul General să 
prezinte o defalcare detaliată a costurilor 
legate de explicațiile orale ale voturilor; 
reamintește că deputații care doresc să își 
explice pozițiile de vot sau să ridice 
probleme ce țin de preocupările 
electoratului lor dispun și de alte 
posibilități, cum ar fi explicația scrisă a 
voturilor sau diverse instrumente de 
comunicare publică; consideră, în acest 
context, că, pentru a realiza economii 
semnificative, explicațiile orale ale 
voturilor ar putea fi eliminate;

35. respinge propunerea de reducere a 
serviciilor de interpretare pentru 
explicațiile orale ale votului, în temeiul 
principiului multilingvismului; 
reamintește că toți europenii au dreptul să 
urmărească activitatea Parlamentului și 
dezbaterile în toate limbile oficiale;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/10

Amendamentul 10
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. consideră că serviciile de 
interpretare și traducere ocupă un rol 
central într-o democrație europeană 
favorabilă incluziunii și sunt 
indispensabile pentru a susține efectiv 
implicarea cetățenilor și, prin urmare, 
respinge orice reducere a fondurilor 
alocate acestor servicii, deoarece aceasta 
ar submina accesul general și incluziv la 
activitățile, dezbaterile și documentele 
Parlamentului European;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/11

Amendamentul 11
Younous Omarjee, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 45 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. solicită transparență totală cu privire 
la utilizarea și gestionarea fondurilor 
puse la dispoziția partidelor politice 
europene și a fundațiilor europene; 
solicită o evaluare și un control riguros al 
cheltuielilor bugetare ale partidelor și 
fundațiilor politice europene; atrage 
atenția asupra conflictului de interese 
care rezultă din sponsorizarea activităților 
partidelor politice europene de către 
societățile private; solicită, prin urmare, 
interzicerea donațiilor și a sponsorizărilor 
de orice natură acordate de societățile 
private partidelor politice europene și 
fundațiilor europene;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/12

Amendamentul 12
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. solicită introducerea unei cerințe 
pentru deputați privind verificarea de 
către un contabil extern a conturilor 
aferente indemnizației pentru cheltuieli 
generale, cel puțin la sfârșitul mandatului 
fiecărui deputat; solicită, de asemenea, 
publicarea cheltuielilor prin introducerea 
unui link către aceste date pe paginile 
personale ale deputaților de pe site-ul 
Parlamentului European;

Or. en



AM\1181021RO.docx PE637.686v01-00

RO Unită în diversitate RO

26.3.2019 A8-0182/13

Amendamentul 13
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că este posibil să se 
realizeze economii la bugetul 
Parlamentului prin stabilirea unui sediu 
unic; reamintește analiza realizată de 
Curtea de Conturi în 2014, care estima 
costurile cauzate de dispersia geografică a 
Parlamentului la 114 milioane EUR pe 
an; reamintește, în plus, că dispersia 
geografică a Parlamentului generează 
78 % din totalul misiunilor personalului 
statutar al Parlamentului, iar impactul 
asupra mediului constă în emisii de CO2 
cuprinse între 11 000 și 19 000 de tone; 
solicită, prin urmare, o foaie de parcurs 
către un sediu unic;

eliminat

Or. en


