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Amendamentul 1
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în temeiul articolului 319 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisia 
trebuie să prezinte Parlamentului 
European, la cererea acestuia, orice 
informație necesară privind execuția 
cheltuielilor sau funcționarea sistemelor 
de control financiar,

B. întrucât, în temeiul articolului 100 
din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European referitor la „alte 
proceduri de descărcare de gestiune”, 
dispozițiile privind acordarea descărcării 
de gestiune a Comisiei pentru execuția 
bugetară, în conformitate cu articolul 319 
din TFUE, se aplică în același mod și 
procedurii de acordare a descărcării de 
gestiune a Președintelui Parlamentului 
European, a persoanelor responsabile 
pentru execuția bugetului Consiliului, al 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, al 
Curții de Conturi, al Comitetului 
Economic și Social European și al 
Comitetului Regiunilor, a Comisiei în 
ceea ce privește execuția bugetului 
Fondului european de dezvoltare și a 
organelor responsabile cu execuția 
bugetului entităților independente din 
punct de vedere juridic care efectuează 
misiuni ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 2
Pascal Durand

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât toate instituțiile au 
obligația de a coopera pentru a asigura 
buna funcționare a procedurii de 
descărcare de gestiune, cu respectarea 
deplină a dispozițiilor relevante din TFUE 
și din legislația secundară relevantă; 
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întrucât lipsa de cooperare din partea 
Consiliului în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a determinat 
Parlamentul să refuze, începând din 2009, 
să acorde Secretarului General al 
Consiliului descărcarea de gestiune; 
consideră că refuzul sistematic al 
Consiliului de a coopera nu permite 
Parlamentului să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
acordarea descărcării de gestiune, fapt 
care afectează negativ și pe termen lung 
percepția cetățenilor privind credibilitatea 
instituțiilor UE și transparența utilizării 
fondurilor UE; consideră că această lipsă 
de cooperare are și efecte negative care se 
repercutează și asupra funcționării 
instituțiilor, discreditând procedura de 
control politic al gestiunii bugetare 
prevăzută de tratate;

Or. en

Amendamentul 3
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în conformitate cu 
articolul 319 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul acordă Comisiei descărcarea 
de gestiune;

Or. en

Amendamentul 4
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât procedura de acordare a 
descărcării de gestiune separat pentru 
fiecare instituție și organ al Uniunii este o 
practică care se aplică de mult timp, 
acceptată de către toate celelalte instituții 
cu excepția Consiliului, și întrucât 
această procedură a fost creată pentru a 
garanta transparența și răspunderea 
democratică față de cetățenii Uniunii și 
pentru a continua lupta necesară 
împotriva fraudei;

Or. en

Amendamentul 5
Laura Huhtasaari

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât , în temeiul articolului 15 
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Consiliul European oferă 
Uniunii impulsurile necesare dezvoltării 
acesteia și îi definește orientările și 
prioritățile politice generale; întrucât 
Consiliul este principala instituție a 
Uniunii Europene, care reprezintă statele 
membre, ele fiind singurele care pot 
conferi Uniunii un mandat popular și 
legitimitate democratică, dat fiind că nu 
există niciun „demos” la nivel 
supranațional european;

Or. en

Amendamentul 6
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
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Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât procedura de descărcare 
de gestiune este utilizată pentru a 
examina conturile instituției în cauză, cu 
scopul de a verifica dacă execuția 
bugetului este legală și regulamentară și 
respectă principiile bunei gestiuni 
financiare;

Or. en

Amendamentul 7
Laura Huhtasaari

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui memorandum de înțelegere între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
cu privire la furnizarea informațiilor de 
care are nevoie Parlamentul pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; consideră că 
negocierile cu Consiliul în acest scop ar 
trebui reluate și extinse pentru a include și 
Comisia, astfel încât să se asigure că 
Parlamentului i se pun la dispoziție 
informațiile necesare cu privire la modul 
în care Consiliul execută bugetul său, fie 
direct, fie prin intermediul Comisiei;

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui dialog permanent între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie cu privire la 
furnizarea informațiilor de care are nevoie 
Parlamentul pentru a lua o decizie în 
cunoștință de cauză în contextul descărcării 
de gestiune; consideră că negocierile cu 
Consiliul în acest scop ar trebui reluate;

Or. en

Amendamentul 8
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui memorandum de înțelegere între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
cu privire la furnizarea informațiilor de 
care are nevoie Parlamentul pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; consideră că 
negocierile cu Consiliul în acest scop ar 
trebui reluate și extinse pentru a include 
și Comisia, astfel încât să se asigure că 
Parlamentului i se pun la dispoziție 
informațiile necesare cu privire la modul 
în care Consiliul execută bugetul său, fie 
direct, fie prin intermediul Comisiei;

1. subliniază necesitatea urgentă a 
instituirii unui memorandum de înțelegere 
între Parlamentul European și Consiliu, 
care să țină seama în mod adecvat de 
rolul fiecărei instituții în parte, cu privire 
la furnizarea informațiilor de care are 
nevoie Parlamentul pentru a lua o decizie 
în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; consideră că o 
cooperare satisfăcătoare între cele două 
instituții în cadrul unei proceduri deschise 
și oficiale sub forma unui dialog ar 
constitui un semnal pozitiv pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 9
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui memorandum de înțelegere între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
cu privire la furnizarea informațiilor de 
care are nevoie Parlamentul pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; consideră că 
negocierile cu Consiliul în acest scop ar 
trebui reluate și extinse pentru a include și 
Comisia, astfel încât să se asigure că 
Parlamentului i se pun la dispoziție 
informațiile necesare cu privire la modul în 
care Consiliul execută bugetul său, fie 
direct, fie prin intermediul Comisiei;

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui memorandum de înțelegere între 
Parlamentul European și Consiliu cu 
privire la furnizarea informațiilor de care 
are nevoie Parlamentul pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; salută progresele 
înregistrate până în prezent în cadrul 
negocierilor dintre Parlament și Consiliu 
cu privire la „documentul neoficial” care 
vizează cooperarea dintre Parlamentul 
European și Consiliu în cadrul procedurii 
anuale de descărcare de gestiune și 
solicită ambelor instituții să își intensifice 
eforturile pentru a ajunge la un acord 
fără întârzieri nejustificate; consideră că, 
în cazul în care respectivele negocieri cu 
Consiliul nu sunt fructuoase, ele ar trebui 
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reluate și extinse pentru a include și 
Comisia, astfel încât să se asigure că 
Parlamentului i se pun la dispoziție 
informațiile necesare cu privire la modul în 
care Consiliul execută bugetul său, fie 
direct, fie prin intermediul Comisiei;

Or. en

Amendamentul 10
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea instituirii 
unui memorandum de înțelegere între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
cu privire la furnizarea informațiilor de 
care are nevoie Parlamentul pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în contextul 
descărcării de gestiune; consideră că 
negocierile cu Consiliul în acest scop ar 
trebui reluate și extinse pentru a include și 
Comisia, astfel încât să se asigure că 
Parlamentului i se pun la dispoziție 
informațiile necesare cu privire la modul în 
care Consiliul execută bugetul său, fie 
direct, fie prin intermediul Comisiei;

1. ia act de problemele persistente 
evidențiate de Parlamentul European în 
ceea ce privește procedura de descărcare 
de gestiune; subliniază necesitatea urgentă 
a instituirii unui memorandum de 
înțelegere între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie cu privire la furnizarea 
informațiilor de care are nevoie 
Parlamentul pentru a lua o decizie în 
cunoștință de cauză în contextul descărcării 
de gestiune; consideră că negocierile cu 
Consiliul în acest scop ar trebui reluate și 
extinse pentru a include și Comisia, astfel 
încât să se asigure că Parlamentului i se 
pun la dispoziție informațiile necesare cu 
privire la modul în care Consiliul execută 
bugetul său, fie direct, fie prin intermediul 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 11
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că răspunsurile la o 
serie de întrebări recurente din 
chestionarele adresate diferitelor 
instituții, organe și agenții, spre exemplu 
la întrebările privind echilibrul geografic 
și de gen, conflictele de interese, 
activitățile de lobby și protecția 
avertizorilor de integritate ar putea fi 
incluse în raportul de evaluare privind 
finanțele Uniunii, elaborat în 
conformitate cu articolul 318 din TFUE, 
în măsura în care aceste aspecte au o 
legătură cu execuția bugetului; 
reamintește că raportul la care face 
referire articolul 318 din TFUE este 
menționat în mod explicit la articolul 319 
alineatul (1) din TFUE drept unul dintre 
documentele care trebuie examinate în 
contextul procedurii de descărcare de 
gestiune;

Or. en

Amendamentul 12
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra rolului 
Parlamentului în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune, care este 
reglementată de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și de 
Regulamentul financiar, recunoscând 
totodată pe deplin rolul care îi revine 
Consiliului ca instituție ce oferă 
recomandări în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune; în acest context, 
subliniază că este necesar să se mențină o 
distincție în ceea ce privește funcțiile 
diferite îndeplinite de Parlament și de 
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Consiliu, pentru a se respecta cadrul 
instituțional stabilit în tratate și în 
Regulamentul financiar;

Or. en

Amendamentul 13
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește faptul că Parlamentul 
acordă descărcarea de gestiune celorlalte 
instituții după examinarea documentelor 
puse la dispoziție și a răspunsurilor la 
întrebări și după audierea secretarilor 
generali ai celorlalte instituții;

Or. en

Amendamentul 14
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că angajamentele 
asumate de comisarii desemnați constituie 
o schimbare de atitudine salutară în 
comparație cu poziția adoptată de Comisie 
în trecut, astfel cum a fost exprimată în 
scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, în 
care instituția afirma că nu ar trebui să se 
aștepte din partea Comisiei să 
supravegheze execuția bugetelor altor 
instituții;

Or. en
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Amendamentul 15
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. sugerează ca, în cazul în care 
negocierile privind memorandumul de 
înțelegere nu sunt reluate rapid, 
Parlamentul să insiste, în contextul 
negocierilor privind următorul CFM, 
asupra inserării unei clauze de tip „rdv” 
în propunerea de acord interinstituțional 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară; relevă faptul că, prin 
intermediul acestei clauze, cele trei 
instituții s-ar angaja să definească 
împreună modalitățile practice privind 
schimbul de informații necesare și 
transmiterea acestora către Parlamentul 
European în contextul procedurii de 
descărcare de gestiune, precum și să 
înceapă fără întârziere negocierile în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 16
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Parlamentul ar trebui 
să îi adreseze în mod exclusiv Comisiei 
deciziile sale privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului, 
menținând în continuare practica adoptării 
unor rezoluții însoțitoare care conțin 
observații adresate fiecăreia dintre 

3. consideră că, dacă nu este 
identificată nicio soluție 
interinstituțională, Parlamentul ar trebui să 
îi acorde numai Comisiei descărcarea de 
gestiune, menținând în continuare practica 
adoptării unor rezoluții însoțitoare care 
conțin observații adresate fiecăreia dintre 
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instituțiile și organismele Uniunii, astfel 
încât să se asigure că nicio secțiune a 
bugetului UE nu este executată fără un 
control adecvat;

instituțiile și organismele Uniunii, astfel 
încât să se asigure că nicio secțiune a 
bugetului UE nu este executată fără un 
control adecvat;

Or. en

Amendamentul 17
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că Parlamentul ar trebui 
să îi adreseze în mod exclusiv Comisiei 
deciziile sale privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului, 
menținând în continuare practica 
adoptării unor rezoluții însoțitoare care 
conțin observații adresate fiecăreia dintre 
instituțiile și organismele Uniunii, astfel 
încât să se asigure că nicio secțiune a 
bugetului UE nu este executată fără un 
control adecvat;

3. consideră că Parlamentul ar trebui 
să acorde în continuare descărcarea de 
gestiune fiecărei instituții și fiecărui 
organ al Uniunii și să continue să adopte 
rezoluții însoțitoare care conțin observații 
adresate acestora, conform practicii sale 
menținute în mod sistematic, astfel încât 
să se asigure că nicio secțiune a bugetului 
UE nu este executată fără un control 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 18
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că fiecare 
instituție și organism are obligația, în 
temeiul Regulamentului financiar, să 
adopte măsurile necesare pentru a da curs 
observațiilor care însoțesc decizia de 
descărcare de gestiune a Parlamentului 
European și să raporteze cu privire la 
măsurile luate ca răspuns la aceste 
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observații; subliniază că refuzul unei 
instituții de a respecta această cerință, 
după ce i s-a solicitat să acționeze, ar 
putea avea ca rezultat inițierea unei 
acțiuni în constatarea abținerii de a 
acționa în temeiul articolului 265 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 19
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește dificultățile întâlnite 
în mod repetat în procedurile de 
descărcare de gestiune a Consiliului până 
în prezent, din cauza lipsei de cooperare a 
Consiliului, fapt care a determinat 
Parlamentul să refuze să acorde 
descărcarea de gestiune Secretarului 
General al Consiliului pentru exercițiile 
financiare 2009-2017; reiterează faptul că 
Consiliul trebuie să participe pe deplin și 
cu bună credință la procedura anuală de 
descărcare de gestiune, la fel ca celelalte 
instituții, pentru a asigura transparența și 
asumarea deplină a responsabilității față 
de cetățenii Uniunii în ceea ce privește 
fondurile care îi sunt încredințate în 
calitate de instituție a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 20
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în contextul 
descărcării de gestiune acordate Comisiei 
de către Parlament, legitimitatea 
democratică a instituțiilor Uniunii va 
trebui consolidată în continuare prin 
îmbunătățirea transparenței și a 
responsabilității, iar descărcarea de 
gestiune ar trebui acordată fiecărei 
agenții în parte, astfel încât să se evite 
diluarea responsabilităților agențiilor și 
să se detecteze problemele reale existente 
în fiecare agenție;

Or. en

Amendamentul 21
Laura Huhtasaari

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, deși situația actuală 
ar putea fi îmbunătățită printr-o mai bună 
cooperare între instituțiile Uniunii în 
conformitate cu cadrul normativ al 
tratatelor, ar putea fi necesară, în cele din 
urmă, o revizuire a tratatelor, pentru ca 
procedura de descărcare de gestiune să 
devină mai clară, ceea ce înseamnă că 
Parlamentul European ar dobândi 
competența explicită de a acorda 
descărcarea de gestiune în mod individual 
tuturor instituțiilor și organismelor 
Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, deși situația actuală 
ar putea fi îmbunătățită printr-o mai bună 
cooperare între instituțiile Uniunii în 
conformitate cu cadrul normativ al 
tratatelor, ar putea fi necesară, în cele din 
urmă, o revizuire a tratatelor, pentru ca 
procedura de descărcare de gestiune să 
devină mai clară, ceea ce înseamnă că 
Parlamentul European ar dobândi 
competența explicită de a acorda 
descărcarea de gestiune în mod individual 
tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii.

4. consideră că următoarea revizuire 
a tratatelor ar trebui să aibă în vedere 
clarificarea procedurii de descărcare de 
gestiune, astfel încât Parlamentul să 
dobândească sarcina și competența 
explicită de a acorda aprobarea gestiunii 
în mod individual tuturor instituțiilor și 
organismelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 23
Vladimír Bilčík

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că, deși situația actuală ar 
putea fi îmbunătățită printr-o mai bună 
cooperare între instituțiile Uniunii în 
conformitate cu cadrul normativ al 
tratatelor, ar putea fi necesară, în cele din 
urmă, o revizuire a tratatelor, pentru ca 
procedura de descărcare de gestiune să 
devină mai clară, ceea ce înseamnă că 
Parlamentul European ar dobândi 
competența explicită de a acorda 
descărcarea de gestiune în mod individual 
tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii.

4. consideră că, deși situația actuală ar 
putea fi îmbunătățită printr-o mai bună 
cooperare între instituțiile Uniunii în 
conformitate cu cadrul normativ al 
tratatelor, posibilitatea unei revizuiri a 
tratatelor ar putea, în cele din urmă, să fie 
examinată, pentru ca procedura de 
descărcare de gestiune să devină mai clară, 
ceea ce înseamnă că Parlamentul European 
ar dobândi competența explicită de a 
acorda descărcarea de gestiune în mod 
individual tuturor instituțiilor și 
organismelor Uniunii; subliniază că 
impactul unor astfel de modificări asupra 
echilibrului interinstituțional, astfel cum 
este prevăzut în tratate, ar trebui examinat 
în detaliu de către comisia competentă.

Or. en
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Amendamentul 24
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, pentru a acorda 
descărcarea de gestiune Comisiei, 
Parlamentul European ar trebui să țină 
seama de raportul Curții de Conturi 
Europene;

Or. en

Amendamentul 25
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că Curtea de Conturi 
Europeană ar trebui să prezinte în 
raportul său anual o analiză comparativă 
și justificată corespunzător a costurilor 
agențiile europene, pentru a face 
operațiunile mai eficiente și mai 
economice, precum și pentru a crește 
gradul de transparență și responsabilitate 
al instituțiilor Uniunii și a pune în 
aplicare principiul întocmirii bugetului în 
funcție de performanțe și al bunei 
guvernanțe a resurselor umane;

Or. en


