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Amendamentul  386 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. recunoaște progresele realizate în ceea 

ce privește transparența negocierilor 

comerciale, dar insistă asupra faptului că 

aceste progrese cu privire la TTIP trebuie 

extinse la toate negocierile comerciale; 

39. recunoaște progresele realizate în ceea 

ce privește transparența negocierilor 

comerciale; solicită ca aceste progrese cu 

privire la TTIP să fie extinse la toate 

negocierile comerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul  387 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Esteban González Pons, Tomáš Zdechovský, Paulo 

Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. recunoaște progresele realizate în ceea 

ce privește transparența negocierilor 

comerciale, dar insistă asupra faptului că 

aceste progrese cu privire la TTIP trebuie 

extinse la toate negocierile comerciale; 

39. salută progresele realizate în ceea ce 

privește transparența negocierilor 

comerciale și eforturile Comisiei de a 

asigura o mai mare deschidere; 

recunoaște că procedura de negociere a 

TTIP se numără, în prezent, printre cele 

mai transparente negocieri publice 

internaționale care au avut loc vreodată; 

în același timp, înțelege că un anumit 

grad de confidențialitate în procesul de 

negociere este adesea necesar pentru 

succesul său; 

Or. en 

 

Amendamentul  388 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Pedro Silva Pereira, Sylvie 

Guillaume 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. solicită Consiliului să publice 

mandatele de negociere pentru 

negocierile comerciale internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Franck Proust 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. consideră că Comisia Europeană a 

înțeles importanța transparenței, datorită 

competenței semnificative de control a 

Parlamentului European în monitorizarea 

negocierilor și ratificarea acordurilor 

comerciale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  390 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

eliminat 
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naționale, precum și organizațiile 

societății civile și publicul larg să poată 

face recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Jean-Marie Cavada 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de negociere 

și toate proiectele textelor consolidate de 

negociere înaintea fiecărei runde de 

negocieri, astfel încât Parlamentul 

European și parlamentele naționale, 

precum și organizațiile societății civile și 

publicul larg să poată face recomandări pe 

baza acestora în faza negocierilor în care 

încă se pot face comentarii și înainte ca 

acordul să fie trimis spre ratificare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  392 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 
ar trebui să publice mandatele de 

40. consideră că Comisia ar trebui să își 

publice mandatele de negociere și toate 

textele relevante în legătură cu 
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negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 
Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

negocierile în care este implicată, cu 

condiția ca prin aceasta să nu fie afectată 

poziția de negociere; consideră dezirabil 

ca Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să fie în măsură să 

facă recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

Or. de 

 

Amendamentul  393 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri internaționale, 

aceasta ar trebui să publice mandatele de 

negociere înaintea începerii negocierilor, 

astfel încât Parlamentul European și 

parlamentele naționale, precum și cetățenii 

să poată lua cunoștință de acestea; invită 

Comisia să permită accesul public și la 

alte documente legate de astfel de 

negocieri, din momentul în care nu mai 

este posibil ca această publicare să 

afecteze cursul negocierilor sau interesele 

europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  394 

Franck Proust 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile 

societății civile și publicul larg să poată 

face recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri internaționale, 

aceasta ar trebui să distribuie, la alegerea 

sa, toate documentele referitoare la 

rundele de negocieri, pentru a permite o 

mai bună susținere a altor instituții 

europene, fără a pune însă în pericol 

interesele strategice ale Uniunii 

Europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  395 

Pedro Silva Pereira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de negociere 

și toate pozițiile de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; subliniază faptul că 

Comisia trebuie să convingă partenerii de 

negocieri să sporească transparența și de 

partea lor, pentru a se asigura că acest 

proces este unul reciproc, în cadrul căruia 

poziția de negociere a UE nu este 

compromisă; 



 

PE578.568v01-00 8/42 AM\1087939RO.doc 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Sylvie Guillaume 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice toate pozițiile de 

negociere și toate cererile și ofertele 

înaintea fiecărei runde de negocieri, astfel 

încât Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; subliniază faptul că 

Comisia trebuie să convingă partenerii de 

negocieri să sporească transparența și de 

partea lor, pentru a se asigura că acest 

proces este unul reciproc, în cadrul căruia 

poziția de negociere a UE nu este 

compromisă; 

Or. en 

 

Amendamentul  397 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să pună la dispoziția 

Parlamentului European, în mod 

confidențial atunci când este necesar și 
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textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile 

societății civile și publicul larg să poată 

face recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

justificat în mod corespunzător, toate 

textele relevante, fără să existe riscul de a 

periclita negocierea, și înaintea fiecărei 

runde de negocieri, astfel încât Parlamentul 

European să poată face recomandări pe 

baza acestora în faza negocierilor în care 

încă se pot face comentarii și înainte ca 

acordul să fie trimis spre ratificare; 

Or. en 

Amendamentul  398 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare; 

40. consideră că, în cazul în care Comisia 

participă la negocieri comerciale, aceasta 

ar trebui (a) să publice ordini de zi 

detaliate ale rundelor de negocieri înainte 

de negocieri și rapoarte detaliate privind 

rundele respective după negocieri, pentru 

a informa publicul cu privire la progresul 

negocierilor, (b) să publice mandatele de 

negociere, toate pozițiile de negociere, 

toate cererile și ofertele și toate proiectele 

textelor consolidate de negociere înaintea 

fiecărei runde de negocieri, astfel încât 

Parlamentul European și parlamentele 

naționale, precum și organizațiile societății 

civile și publicul larg să poată face 

recomandări pe baza acestora în faza 

negocierilor în care încă se pot face 

comentarii și înainte ca acordul să fie 

trimis spre ratificare, (c) să publice o listă 

a tuturor reuniunilor cu Parlamentul 

European și cu statele membre, precum și 

cu părțile terțe (inclusiv întreprinderi 

individuale și grupuri de lobby specifice 

sectorului) legate de negocieri și să 

asigure transparența deplină a listei în 

privința datei reuniunilor, a 

participanților și a subiectelor discutate, 

(d) să publice toate observațiile transmise 
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de părțile terțe cu privire la negocieri, 

inclusiv prin consultări publice și să arate 

cu o transparență totală cum au fost 

tratate aceste observații (prin rapoarte 

detaliate de analiză), pentru ca publicul să 

evalueze care dintre ele au fost luate în 

considerare și în ce măsură, (e) să asigure 

o transparență totală în privința 

membrilor și a activităților tuturor 

organelor consultative în contextul 

negocierilor comerciale ale UE, inclusiv 

în cazul grupurilor de lucru sectoriale 

privind accesul pe piață în UE, (f) să le 

solicite partenerilor de negocieri să 

întreprindă acțiuni similare pentru a face 

negocierile mai transparente; 

[bazat pe informații furnizate de 

Observatorul european al întreprinderilor 

(Corporate Europe Observatory – CEO)] 

Or. en 

 

Amendamentul  399 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. consideră că, în cazul în care 

Comisia participă la negocieri comerciale, 

aceasta ar trebui să publice mandatul de 

negociere; 

Or. en 

 

Amendamentul  400 

Franck Proust 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale; 

eliminat 

 (Întrucât fiecare negociere este diferită, 

este imposibil să se aplice o metodă unică, 

existând riscul de a împiedica apărarea 

intereselor comerciale ale Uniunii 

Europene.) 

Or. fr 

 

Amendamentul  401 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale; 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile; 

Or. de 

 

Amendamentul  402 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale; 

41. recomandă Comisiei să integreze 

aceste principii într-un ghid de bune 

practici pentru viitoarele negocieri 

internaționale desfășurate de Uniunea 

Europeană; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  403 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale; 

41. invită Comisia să propună, în decursul 

anului 2017, un acord interinstituțional în 

vederea codificării acestor principii pentru 

toate negocierile comerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul  404 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Daciana Octavia Sârbu, Richard Corbett, Pedro Silva 

Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale; 

41. invită Comisia să propună un acord 

interinstituțional în vederea codificării 

acestor principii pentru toate negocierile 

comerciale, după cum este prevăzut la 

punctul 40 din proiectul de acord 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare; 

Or. en 

 

Amendamentul  405 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. Transparența și răspunderea în 

domeniul cheltuielilor publice 

 consideră că informațiile privind bugetul 

și cheltuielile în interiorul UE ar trebui să 

răspundă cerințelor de transparență și de 

responsabilitate prin publicare, inclusiv la 

nivelul statelor membre în privința 

gestiunii partajate; 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Siôn Simon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. reamintește Comisiei obligativitatea 

aderării la Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO), potrivit 

articolului 6 din TFUE, întrucât aceasta 

nu numai că ar îmbunătăți accesul la 

drepturile omului, ci ar spori și 

responsabilitatea instituțiilor UE; 

menționează că raportul din proprie 

inițiativă al Parlamentului European din 

20101a prezintă observații în această 

privință și constată aplicabilitatea 

extrateritorială a CEDO și faptul că 

aceasta ar introduce ca atare o mai bună 

responsabilizare a politicii externe și de 

securitate comună (PESC), având în 

vedere că, în prezent, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene nu este competentă să 

statueze cu privire la aspectele din 

domeniul PESC, întrucât acesta este un 

domeniu de politică interguvernamentală; 

 __________________ 

 1a Rezoluția Parlamentului European din 

19 mai 2010 referitoare la aspectele 

instituționale ale aderării Uniunii 



 

PE578.568v01-00 14/42 AM\1087939RO.doc 

RO 

Europene la Convenția europeană pentru 

apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. Texte adoptate 

P7_TA(2010)0184, (2009/2241(INI)). 

Or. en 

 

Amendamentul  407 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. solicită consolidarea și garantarea 

transparenței în cadrul încheierii 

acordurilor interinstituționale prin 

examinarea propunerilor Comisiei de 

către o comisie parlamentară și prin 

implicarea efectivă a Parlamentului în 

negocierea acordurilor în cauză; 

Or. pl 

Amendamentul  408 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. salută eforturile Comisiei Europene 

de a spori transparența negocierilor 

internaționale, precum și de a permite 

Parlamentului European să fie informat 

în mod corect pe tot parcursul procesului 

de negociere; 

Or. fr 

Amendamentul  409 

Sven Giegold 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. solicită Comisiei să elaboreze un cod 

de conduită european în materie de 

transparență, integritate și asumare a 

răspunderii, cu scopul de a ghida 

acțiunile reprezentanților UE în cadrul 

organizațiilor/organismelor 

internaționale; solicită o mai bună 

coerență și coordonare a politicilor între 

instituțiile globale, prin introducerea unor 

standarde cuprinzătoare în materie de 

legitimitate democratică, transparență, 

asumare a răspunderii și integritate; 

consideră că UE ar trebui să-și simplifice 

și să-și codifice reprezentarea în cadrul 

organizațiilor/organismelor multilaterale, 

pentru a spori transparența, integritatea și 

responsabilitatea implicării Uniunii în 

aceste organisme, influența sa și 

promovarea legislației pe care a adoptat-o 

printr-un proces democratic; solicită 

adoptarea unui acord interinstituțional cu 

scopul de a conferi un caracter oficial 

dialogurilor dintre reprezentanții UE și 

Parlament, care urmează să fie organizate 

cu Parlamentul European pentru a 

elabora orientări privind adoptarea și 

coerența pozițiilor europene în perioada 

care precede negocierile internaționale 

majore; 

[bazat pe Raportul referitor la rolul UE în 

cadrul instituțiilor și organismelor 

financiare, monetare și de reglementare 

internaționale (2015/2060(INI)), astfel cum 

a fost adoptat de Comisia ECON la 18 

februarie 2016] 

Or. en 

 

Amendamentul  410 

Jean-Marie Cavada 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

42. consideră că deciziile luate în cadrul 

Eurogrupului, Comitetului economic și 

financiar, Consiliului ECOFIN și 

summiturilor zonei euro trebuie să devină 

mai transparente și mai responsabile, 

inclusiv prin publicarea proceselor-verbale; 

Or. fr 

Amendamentul  411 

Constance Le Grip 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro 

trebuie să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

42. consideră că transparența deciziilor 

luate în cadrul Eurogrupului, Comitetului 

economic și financiar, reuniunilor 

Consiliului ECOFIN și summiturilor zonei 

euro ar trebui să fie sporită; 

Or. fr 

 

Amendamentul  412 

Rainer Wieland, Daniel Caspary, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 
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reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro sau în 

perioada care precede negocierile în 

contexte similare, de exemplu, cu recenta 

Conferință de la Paris privind schimbările 

climatice, trebuie să devină cât mai 

transparente posibil, fără a submina 

poziția de negociere a Uniunii Europene, 

și trebuie, de asemenea, să îndeplinească 

cerința de responsabilitate; 

Or. de 

 

Amendamentul  413 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

42. consideră că deciziile luate în cadrul 

Eurogrupului, Comitetului economic și 

financiar, Consiliului ECOFIN și 

summiturilor zonei euro trebuie să devină 

cât mai transparente şi mai responsabile 

posibil, inclusiv prin publicarea proceselor-

verbale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  414 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 
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să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

să fie instituționalizate, atunci când este 

necesar, și să devină mai transparente și 

mai responsabile, inclusiv prin publicarea 

ordinilor de zi și a proceselor-verbale, 

precum și prin difuzarea on-line a 

reuniunii, în cazul în care este posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Herbert Reul, Esteban González Pons, Tomáš 

Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

să devină mai transparente și mai 

responsabile, inclusiv prin publicarea 

proceselor-verbale; 

42. consideră că deciziile luate sau 

pregătite în cadrul Eurogrupului, 

Comitetului economic și financiar, 

reuniunilor „informale” ale Consiliului 

ECOFIN și summiturilor zonei euro trebuie 

să fie cât mai transparente posibil, găsind 

un echilibru corect între transparența de 

dorit și protecția necesară a datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Transparența și răspunderea în ceea ce 

privește bugetul UE 

Or. en 
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Amendamentul  417 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42a. constată că în anul 2014 au fost 

soluționate 40 de cazuri de fraudă și 

corupție privind personalul și membrii 

instituțiilor UE; subliniază că acest 

număr este redus și arată că frauda și 

corupția nu sunt răspândite în cadrul 

instituțiilor UE[1a]; 

 __________________ 

 1a Raportul OLAF din 2014, Al 15-lea 

raport al Oficiului European de Luptă 

Antifraudă, 1 ianuarie-

31 decembrie 2014. 

Or. en 

Amendamentul  418 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42b. evidențiază faptul că, în 2014, 

majoritatea cazurilor potențiale de fraudă 

raportate OLAF au vizat utilizarea 

fondurilor structurale europene (549 din 

1 417 acuzații); subliniază că OLAF a 

recomandat recuperarea a 476,5 milioane 

de euro din fondurile structurale în 2014; 

observă că 22,7 milioane de euro au fost 

recuperate de autoritățile de resort, 

urmând recomandările OLAF din 2014; 

solicită statelor membre să dea prioritate 

alocării corecte a fondurilor UE și să-și 

maximizeze eforturile pentru a le 

recupera, atunci când acestea nu sunt 

corect alocate[1a]; 
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 __________________ 

 1a Raportul OLAF din 2014, Al 15-lea 

raport al Oficiului European de Luptă 

Antifraudă, 1 ianuarie-31 decembrie 

2014. 

Or. en 

Amendamentul  419 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42a. solicită Comisiei să prezinte o 

revizuire a așa-numitelor „six-pack” 

(pachetul privind guvernanța economică) 

și „two-pack” (pachetul privind 

supravegherea și monitorizarea bugetare), 

pentru a oferi Parlamentului European 

competențe sporite de control privind 

adoptarea documentelor-cheie ale 

semestrului european și în special 

mijloace eficiente de garantare a 

respectării principiilor subsidiarității și 

proporționalității; 

(bazat pe contribuțiile aduse de Uniunea 

Federaliștilor Europeni) 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 b (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42b. consideră că președintele 

Eurogrupului nu poate fi făcut 

răspunzător pentru acțiunea sa 

europeană dacă acesta deține simultan un 
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mandat național; 

(bazat pe contribuțiile aduse de Uniunea 

Federaliștilor Europeni) 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 c (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42c. solicită Eurogrupului să includă 

Parlamentul European în activitatea de 

monitorizare a punerii în aplicare a 

condițiilor contractuale convenite cu un 

beneficiar al asistenței financiare 

acordate de Mecanismul european de 

stabilitate; 

(bazat pe contribuțiile aduse de Uniunea 

Federaliștilor Europeni) 

Or. en 

 

Amendamentul  422 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira, Sylvie Guillaume 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. regretă faptul că, potrivit constatărilor 

Ombudsmanului, instituțiile UE nu au pus 

încă în aplicare în mod adecvat norme de 

protejare a denunțătorilor; atrage atenția 

asupra faptului că, până în prezent, numai 

Comisia, Ombudsmanul și Curtea de 

Conturi au adoptat astfel de norme; 

43. observă că, potrivit constatărilor 

Ombudsmanului, unele instituții ale UE nu 

au pus încă în aplicare în mod adecvat 

norme de protejare a denunțătorilor; atrage 

atenția asupra faptului că, până în prezent, 

Parlamentul European, Comisia, 

Ombudsmanul și Curtea de Conturi au 

adoptat astfel de norme; 
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Or. en 

Amendamentul  423 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. regretă faptul că, potrivit constatărilor 

Ombudsmanului, instituțiile UE nu au pus 

încă în aplicare în mod adecvat norme de 

protejare a denunțătorilor; atrage atenția 

asupra faptului că, până în prezent, numai 

Comisia, Ombudsmanul și Curtea de 

Conturi au adoptat astfel de norme; 

43. regretă faptul că, potrivit constatărilor 

Ombudsmanului, instituțiile UE nu au pus 

încă în aplicare în mod adecvat norme de 

protejare a avertizorilor de integritate; 

atrage atenția asupra faptului că, până în 

prezent, numai Comisia, Ombudsmanul și 

Curtea de Conturi au adoptat astfel de 

norme; solicită Biroului său să modifice 

Statutul funcționarilor săi, pentru o mai 

bună protecție a avertizorilor de 

integritate aflați printre asistenții 

parlamentari acreditați, prin codificarea 

celei mai bune practici, și anume aceea de 

a nu permite concedierea fără o explicație 

scrisă suficientă susținută de dovezi; 

(bazat pe contribuții aduse de organizația 

Transparency International și de 

reuniunea alternativă respectivă) 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. regretă faptul că, potrivit constatărilor 

Ombudsmanului, instituțiile UE nu au pus 

încă în aplicare în mod adecvat norme de 

protejare a denunțătorilor; atrage atenția 

asupra faptului că, până în prezent, 

numai Comisia, Ombudsmanul și Curtea 

43. recunoaște că avertizorii de integritate 

pot juca un rol considerabil în lupta 

împotriva corupției și salută progresele 

realizate până în prezent în ceea ce 

privește protecția acestora; regretă faptul 

că, potrivit constatărilor Ombudsmanului, 

instituțiile UE nu au pus încă în aplicare în 
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de Conturi au adoptat astfel de norme; mod adecvat norme de protejare a 

avertizorilor de integritate; 

Or. en 

Amendamentul  425 

Constance Le Grip 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că protecția eficace a 

denunțătorilor este o armă esențială 

împotriva corupției și, prin urmare, își 

reiterează apelul adresat Comisiei de a 

pregăti o directivă de protecție a 

denunțătorilor inclusiv standarde minime 

de protecție la nivel european; 

44. consideră că protecția eficace a 

avertizorilor de integritate este o armă 

esențială împotriva corupției și, prin 

urmare, își reiterează apelul adresat 

Comisiei de a pregăti o comunicare în 

care să se evalueze, cu privire la protecția 

avertizorilor de integritate, stabilirea unor 
standarde minime de protecție la nivel 

european; 

Or. fr 

 

Amendamentul  426 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Ramón Jáuregui Atondo, 

Enrique Guerrero Salom, Richard Corbett, Pedro Silva Pereira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că protecția eficace a 

denunțătorilor este o armă esențială 

împotriva corupției și, prin urmare, își 

reiterează apelul adresat Comisiei de a 

pregăti o directivă de protecție a 

denunțătorilor, inclusiv standarde minime 

de protecție la nivel european; 

44. consideră că protecția eficace a 

avertizorilor de integritate este o armă 

esențială împotriva corupției și, prin 

urmare, solicită statelor membre și 

instituțiilor UE să garanteze protecția 
avertizorilor de integritate la nivelul lor; 

Or. en 
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Amendamentul  427 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că protecția eficace a 

denunțătorilor este o armă esențială 

împotriva corupției și, prin urmare, își 

reiterează apelul adresat Comisiei de a 

pregăti o directivă de protecție a 

denunțătorilor, inclusiv standarde minime 

de protecție la nivel european; 

44. consideră că protecția eficace a 

avertizorilor de integritate este o armă 

esențială împotriva corupției și, prin 

urmare, își reiterează apelul adresat 

Comisiei de a pregăti o comunicare bazată 

pe o evaluare a normelor la nivel 

național, cu scopul de a oferi un set de 

norme minime pentru protecția 

avertizorilor de integritate; 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Morten Messerschmidt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 – subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (1) - regretă decizia Comisiei Europene de 

a retrage un capitol referitor la instituțiile 

UE din raportul privind corupția în statele 

membre; 

 - reamintește discursul comisarului 

Malmstrom din martie 2013, în care 

aceasta recunoaște că corupția din 

interiorul Comisiei Europene și din 

interiorul altor instituții ale UE reprezintă 

o chestiune care trebuie tratată cu 

seriozitate; 

 - solicită Comisiei să pregătească un 

raport privind corupția în instituțiile UE, 

luând în considerare Grupul de state 

împotriva corupției (GRECO) al 

Consiliului Europei ca o potențială 

instituție externă care ar putea fi capabilă 

să evalueze în mod obiectiv riscurile de 
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corupție din instituțiile UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44a. solicită Comisiei să aplice cu strictețe 

măsurile referitoare la discreție și 

excludere în ceea ce privește achizițiile 

publice, realizând verificări adecvate ale 

contextului în toate cazurile, precum și să 

aplice criteriile de excludere pentru a 

elimina întreprinderile în cazul oricărui 

conflict de interese, acest lucru fiind 

esențial pentru a proteja credibilitatea 

instituțiilor; 

Or. en 

Amendamentul  430 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44a. consideră că, de cele mai multe ori, 

avertizorii de integritate sunt mai degrabă 

urmăriți penal decât sprijiniți, chiar și cei 

din instituțiile UE; invită Comisia să 

propună o modificare la regulamentul 

privind Biroul Ombudsmanului și să 

adauge la atribuțiile acestuia statutul de 

punct de contact pentru avertizorii de 

integritate care se consideră tratați în mod 

necorespunzător; invită Comisia să 

propună o majorare adecvată a bugetului 

Ombudsmanului care să-i permită să 

pună în aplicare această nouă sarcină 
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solicitantă; 

Or. en 

 

Amendamentul  431 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE 

sau în statele membre nu pot să candideze 

în alegerile pentru Parlamentul European 

în următoarele două legislaturi ale 

acestuia; 

eliminat 

Or. en 

Amendamentul  432 

Constance Le Grip 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE 

sau în statele membre nu pot să candideze 

în alegerile pentru Parlamentul European 

în următoarele două legislaturi ale 

acestuia; 

eliminat 

Or. fr 
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Amendamentul  433 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE 

sau în statele membre nu pot să candideze 

în alegerile pentru Parlamentul European 

în următoarele două legislaturi ale 

acestuia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  434 

Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE 

sau în statele membre nu pot să candideze 

în alegerile pentru Parlamentul European 

în următoarele două legislaturi ale 

acestuia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  435 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE sau 

în statele membre nu pot să candideze în 

alegerile pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă un capitol consacrat elaborării 

unui cod de conduită pentru partide și 

coaliții electorale prezente la alegerile 

europene care să includă infracțiunile de 

corupție împotriva intereselor financiare 

ale UE sau în statele membre ca motive 

pentru neeligibilitate în cel puțin două 

legislaturi după condamnare; consideră că 

ar trebui să stabilească măsuri de 

suspendare a reprezentanților aleși 

împotriva cărora procedurile judiciare 

sunt deschise pentru corupție până la 

încheierea procedurilor; 

Or. es 

 

Amendamentul  436 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia persoanele 

găsite vinovate de corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE sau în statele 

membre nu pot să candideze în alegerile 

pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia numirea 

candidaților în cadrul partidelor trebuie 

efectuată în secret, cu o opinie relevantă 

din partea membrilor, și conform căreia 
persoanele condamnate prin hotărâri 

definitive pentru corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE sau în statele 

membre își pierd dreptul de a candida în 

alegeri pentru o perioadă proporțională 

cu gravitatea infracțiunii; 

Or. de 

 



 

AM\1087939RO.doc 29/42 PE578.568v01-00 

 RO 

Amendamentul  437 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia persoanele 

găsite vinovate de corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE sau în statele 

membre nu pot să candideze în alegerile 

pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanelor condamnate definitiv pentru 
corupție împotriva intereselor financiare 

ale UE să le fie limitată posibilitatea de a 

candida în alegerile pentru Parlamentul 

European; 

Or. fr 

 

Amendamentul  438 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia persoanele 

găsite vinovate de corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE sau în statele 

membre nu pot să candideze în alegerile 

pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia persoanele 

găsite vinovate de corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE sau în statele 

membre de către o instanță supremă nu ar 

trebui să candideze în alegerile pentru 

Parlamentul European; 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Helmut Scholz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 

persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE sau 

în statele membre nu pot să candideze în 
alegerile pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. consideră că în revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE, având în vedere 

Directiva 93/109/CE a Consiliului din 

6 decembrie 1993 de stabilire a normelor 

de exercitare a dreptului de a alege și de a 

fi ales pentru Parlamentul European 

pentru cetățenii Uniunii care au reședința 

într-un stat membru în care nu sunt 

resortisanți, UE ar trebui să încurajeze 

adoptarea unor reguli comune conform 

cărora persoanele care au fost 

condamnate într-un stat membru pentru 

infracțiunea de corupție împotriva 

intereselor financiare ale UE își pierd 

temporar dreptul de a candida la alegerile 

pentru Parlamentul European; 

Or. de 

 

Amendamentul  440 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claudia Tapardel, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. consideră că revizuirea în curs a 

legislației electorale a UE ar trebui să 

includă o regulă conform căreia 
persoanele găsite vinovate de corupție 

împotriva intereselor financiare ale UE sau 

în statele membre nu pot să candideze în 

alegerile pentru Parlamentul European în 

următoarele două legislaturi ale acestuia; 

45. „consideră că partidele politice sunt 

cele mai în măsură să lupte împotriva 

corupției și ar trebui, prin urmare, să 

joace un rol mai important în această 

chestiune, prin excluderea persoanelor 
găsite vinovate de corupție la nivel înalt 

împotriva intereselor financiare ale UE sau 

în statele membre de pe listele electorale 

pentru alegerile europene”; 

Or. en 

Amendamentul  441 

Constance Le Grip 

 



 

AM\1087939RO.doc 31/42 PE578.568v01-00 

 RO 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că persoanele sau societățile 

conduse sau deținute de astfel de 

persoane, care sunt găsite vinovate de 

corupție în UE, ar trebui, pentru o 

perioadă de cel puțin trei ani, să nu aibă 

voie să participe la contracte de achiziții 

publice cu Uniunea Europeană sau să 

beneficieze de fonduri UE; 

eliminat 

Or. fr 

Amendamentul  442 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că persoanele sau societățile 

conduse sau deținute de astfel de persoane, 

care sunt găsite vinovate de corupție în 

UE, ar trebui, pentru o perioadă de cel 

puțin trei ani, să nu aibă voie să participe la 

contracte de achiziții publice cu Uniunea 

Europeană sau să beneficieze de fonduri 

UE; 

46. consideră că persoanele condamnate 

prin hotărâri definitive pentru corupție în 

UE sau întreprinderile conduse de 

persoane care au comis fapte de corupție 

în favoarea întreprinderilor lor și care au 

fost condamnate prin hotărâri definitive 

pentru acest motiv, ar trebui, pentru o 

perioadă de cel puțin trei ani, să nu aibă 

voie să participe la contracte de achiziții 

publice cu Uniunea Europeană sau să 

beneficieze de fonduri UE; 

Or. de 

Amendamentul  443 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că persoanele sau societățile 46. consideră că persoanelor sau 
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conduse sau deținute de astfel de persoane, 

care sunt găsite vinovate de corupție în UE, 

ar trebui, pentru o perioadă de cel puțin trei 

ani, să nu aibă voie să participe la 

contracte de achiziții publice cu Uniunea 

Europeană sau să beneficieze de fonduri 

UE; 

întreprinderilor conduse sau deținute de 

astfel de persoane, care sunt găsite 

vinovate de corupție în UE, ar trebui, 

pentru o perioadă de cel puțin trei ani, să li 

se interzică efectiv să participe la contracte 

de achiziții publice cu Uniunea Europeană 

și să beneficieze de fonduri UE; solicită 

Comisiei să-și revizuiască sistemul 

ineficient de excludere; consideră că 

întreprinderile excluse de către Comisie 

de la procedurile de ofertare pentru 

fonduri ale UE ar trebui să fie în mod 

implicit incluse pe o listă disponibilă 

publicului, pentru a proteja mai bine 

interesele financiare ale UE și pentru a 

permite verificarea lor de către publicul 

larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că persoanele sau societățile 

conduse sau deținute de astfel de 

persoane, care sunt găsite vinovate de 

corupție în UE, ar trebui, pentru o perioadă 

de cel puțin trei ani, să nu aibă voie să 

participe la contracte de achiziții publice cu 

Uniunea Europeană sau să beneficieze de 

fonduri UE; 

46. consideră că persoanele care sunt 

condamnate definitiv pentru corupție sau 

deturnare de fonduri publice în UE sau 

întreprinderile în cadrul cărora astfel de 

persoane exercită un control efectiv ar 

trebui, pentru o perioadă de cel puțin trei 

ani, să nu aibă voie să participe la contracte 

de achiziții publice cu Uniunea Europeană 

sau să beneficieze de fonduri UE; 

Or. fr 

Amendamentul  445 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. consideră că persoanele sau societățile 

conduse sau deținute de astfel de persoane, 

care sunt găsite vinovate de corupție în UE, 

ar trebui, pentru o perioadă de cel puțin 

trei ani, să nu aibă voie să participe la 

contracte de achiziții publice cu Uniunea 

Europeană sau să beneficieze de fonduri 

UE; 

46. consideră că persoanele sau 

întreprinderile conduse sau deținute de 

astfel de persoane, care sunt găsite 

vinovate de corupție în UE de către o 

instanță supremă, ar trebui să nu aibă voie 

să participe la contracte de achiziții publice 

cu Uniunea Europeană sau să beneficieze 

de fonduri UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  446 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. propune lansarea unui cod european 

anticorupție, un sistem transparent de 

indicatori cu privire la nivelurile de 

corupție din statele membre și progresele 

realizate în eradicarea corupției, precum 

și un raport anual comparativ privind 

măsura în care această problemă majoră 

s-a răspândit la nivel european; 

Or. es 

 

Amendamentul  447 

Dennis de Jong, Ruža Tomašić, Ana Gomes, Benedek Jávor 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. solicită Comisiei să examineze 

detaliat de ce cazurile suspectate de 

fraudă semnalate de OLAF statelor 

membre nu au dus la condamnări din 
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partea autorităților naționale și cum poate 

fi îmbunătățită calitatea muncii OLAF 

pentru a combate cu succes infracțiunile 

în dauna intereselor financiare ale 

Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  448 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. Subtitlu nou: Imunitate pentru 

funcționarii UE doar în țările terțe 

Or. de 

 

Amendamentul  449 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. va comanda un studiu privind 

instituirea unui mecanism de protecție a 

asistenților parlamentari acreditați în 

cazul în care aceștia devin „avertizori de 

integritate”, atunci când există dovezi de 

corupție suficiente și solide la adresa 

deputatului european pentru care aceștia 

lucrează; consideră că acest mecanism ar 

trebui să țină cont de natura specifică a 

activității unui asistent și să creeze o 

metodă sigură de comunicare cu 

persoanele aflate în funcțiile pertinente 

din Parlamentul European; 

Or. en 
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Amendamentul  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46b. consideră că imunitatea 

funcționarilor UE la procedurile penale 

în statele membre, care datează de 64 de 

ani, este un privilegiu care a devenit 

caduc cu mult timp în urmă; solicită ca 

acest privilegiu prevăzut de protocolul 

anexat la tratat să se limiteze la 

funcționarii UE din țările terțe; 

Or. de 

Amendamentul  451 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. consideră că un Parchet european 

reprezintă un element-cheie pentru 

protejarea intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; solicită Consiliului să 

sprijine un acord pentru înființarea unui 

Parchet european; 

Or. en 

 

Amendamentul  452 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 b (nou)  
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46b. salută înființarea unui sistem 

european de informații cu privire la 

cazierele judiciare pentru a permite 

statelor membre și instituțiilor Uniunii 

Europene să facă schimb de informații 

privind infracțiunile, inclusiv cele 

economice; solicită Consiliului să fie de 

acord cu dreptul explicit al instituțiilor 

europene de a verifica persoanele care 

participă la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice, dacă 

aceste persoane sau întreprinderile lor au 

fost condamnate pentru corupție; salută 

Directiva 2012/17/UE pentru 

interconectarea registrelor centrale, ale 

comerțului și ale societăților din statele 

membre, precum și disponibilitatea 

Comisiei de a pune în practică directiva 

înainte de jumătatea anului 2017, pentru 

a permite un mai bun schimb de vederi cu 

privire la persoanele care conduc o 

întreprindere; 

Or. en 

 

Amendamentul  453 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46c. solicită Comisiei Europene să 

includă un capitol privind instituțiile UE 

în al doilea raport al său în materie de 

anticorupție, care urmează să fie publicat 

în 2016; 

Or. en 
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Amendamentul  454 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 d (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46d. remarcă faptul că, de când a fost 

admisă ca membră la Convenția 

Organizației Națiunilor Unite împotriva 

corupției la 12 noiembrie 2008, Uniunea 

Europeană nu a participat la mecanismul 

de evaluare prevăzut de convenție și nici 

nu a făcut primul pas pentru a definitiva 

o autoevaluare a modului în care pune în 

aplicare obligațiile care îi revin în temeiul 

convenției; solicită Uniunii Europene să-

și respecte obligațiile prevăzute de 

Convenția Organizației Națiunilor Unite 

împotriva corupției (UNCAC), prin 

finalizarea unei autoevaluări privind 

modul în care pune în aplicare obligațiile 

care îi revin în temeiul convenției și prin 

participarea la mecanismul de evaluare 

inter pares; 

(bazat pe contribuții aduse de organizația 

Transparency International) 

Or. en 

 

Amendamentul  455 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 e (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46e. reamintește decizia sa din 25 martie 

2014 referitoare la propunerea de 

directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind combaterea fraudelor 

îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin intermediul 

dreptului penal 2012/0193(COD) și 

solicită adoptarea unei decizii rapide în 
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această privință; 

Or. en 

 

Amendamentul  456 

Rainer Wieland, Angelika Niebler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. invită Comisia să elaboreze un 

regulament-cadru referitor la toate 

agențiile UE, în temeiul căruia i se vor 

acorda Parlamentului competențe de 

codecizie în procedura de alegere sau de 

concediere a directorilor acestor agenții și 

un drept direct de a îi interoga și audia; 

47. invită Comisia să elaboreze un 

regulament referitor la toate agențiile UE, 

în temeiul căruia i se vor acorda 

Parlamentului competențe de codecizie în 

procedura de alegere sau de concediere a 

directorilor acestor agenții și un drept 

direct de a îi interoga și audia; 

Or. de 

Amendamentul  457 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. invită Comisia să elaboreze un 

regulament-cadru referitor la toate agențiile 

UE, în temeiul căruia i se vor acorda 

Parlamentului competențe de codecizie în 

procedura de alegere sau de concediere a 

directorilor acestor agenții și un drept 

direct de a îi interoga și audia; 

47. invită Comisia să elaboreze un 

regulament-cadru referitor la toate agențiile 

UE, în temeiul căruia i se vor acorda 

Parlamentului competențe de codecizie în 

procedura de numire sau de concediere a 

directorilor acestor agenții și un drept 

direct de a îi interoga și audia; 

Or. en 

Amendamentul  458 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou)  
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. constată că, în prezent, experții din 

mai multe agenții, inclusiv din cadrul 

Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară, nu sunt plătiți; solicită ca toți 

experții din agențiile de reglementare să 

fie plătiți pentru munca lor, astfel încât să 

li se ofere independență față de sectorul 

pe care îl reglementează; 

[bazat pe informații furnizate de 

Observatorul european al întreprinderilor 

(Corporate Europe Observatory – CEO)] 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 b (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47b. solicită EFSA, EMA și ECHA să-și 

revizuiască urgent politicile de 

independență, astfel încât să-și asigure în 

mod explicit independența strictă față de 

sectoarele economice pe care le 

reglementează și să evite conflicte de 

interese în cazul personalului și experților 

lor; 

(bazat pe contribuții aduse de ALTER-EU) 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. solicită candidatului numit pentru 

funcția de președinte al Băncii Centrale 

Europene să se prezinte în fața comisiilor 

corespunzătoare și să se supună unui 

proces de evaluare; 

Or. es 

 

Amendamentul  461 

Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47b. sugerează că Parlamentul European 

ar trebui să aibă posibilitatea, ca parte a 

procesului de răspundere, să înainteze o 

moțiune de cenzură împotriva unui 

comisar în legătură cu activitățile de 

gestionare de care acesta este 

răspunzător; 

Or. es 

 

Amendamentul  462 

Andrej Plenković, György Schöpflin, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. sprijină parlamentele naționale care îi 

invită pe comisari pentru a îi audia; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  463 

Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. sprijină parlamentele naționale care îi 

invită pe comisari pentru a îi audia; 

48. sprijină parlamentele naționale care îi 

invită pe comisari pentru a facilita 

dialogul; 

Or. en 

 

Amendamentul  464 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. sprijină parlamentele naționale care îi 

invită pe comisari pentru a îi audia; 

48. sprijină parlamentele naționale care îi 

invită pe comisari; 

Or. en 

Amendamentul  465 

Sven Giegold 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. recomandă Comisiei Europene să se 

alăture Parteneriatului pentru o 

guvernare deschisă și să inițieze, în acest 

cadru de învățare reciprocă, o evaluare 

cuprinzătoare a transparenței, a 

responsabilității și a integrității 

instituțiilor UE, care să fie publicată până 

la sfârșitul anului 2017, împreună cu 

propuneri de reformă; 

(bazat pe contribuții aduse de organizația 
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Transparency International) 

Or. en 

Amendamentul  466 

Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. reamintește că competența de a 

institui comisii de anchetă este o 

caracteristică intrinsecă a sistemelor 

parlamentare din întreaga lume și că 

Tratatul de la Lisabona prevede o 

procedură legislativă specială de adoptare 

a unui regulament privind dreptul de 

anchetă menționat la articolul 226 al 

treilea paragraf din TFUE; subliniază că, 

în conformitate cu principiul cooperării 

loiale, Parlamentul, Consiliul și Comisia 

ar trebui să convină asupra adoptării 

unui nou regulament; 

Or. es 

 


