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Amendamentul 1
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât toate instituțiile Uniunii 
trebuie să fie transparente și răspunzătoare 
pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru 
fondurile care le sunt încredințate în 
calitate de instituții ale Uniunii;

A. întrucât toate instituțiile Uniunii 
trebuie să fie transparente și răspunzătoare 
pe deplin față de toți cetățenii Uniunii 
pentru fondurile care le sunt încredințate 
pentru a-și îndeplini sarcinile;

Or. fr

Amendamentul 2
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, dintre instituțiile Uniunii, 
Parlamentul este singurul organ ales prin 
vot direct și are responsabilitatea de a 
acorda descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului general al Uniunii 
Europene;

B. întrucât, dintre instituțiile Uniunii, 
Parlamentul este singurul organ ales prin 
vot direct responsabil de a acorda 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului general al Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 3
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât procedura de acordare a 
descărcării de gestiune separat pentru 
fiecare instituție și organism al Uniunii este 
o practică care se aplică de mult timp, 

C. întrucât procedura de acordare a 
descărcării de gestiune separat pentru 
fiecare instituție și organism al Uniunii este 
o practică care se aplică de mult timp, 
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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,

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 a continua 
lupta necesară împotriva fraudei;

Or. fr

Amendamentul 4
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că instituțiile Uniunii se 
bucură de autonomie administrativă în ceea 
ce privește activitățile lor; subliniază cât 
este de important ca ele să acționeze 
responsabil în execuția propriului buget;

1. reamintește că instituțiile Uniunii se 
bucură de autonomie administrativă în ceea 
ce privește activitățile lor; subliniază cât 
este de important ca ele să acționeze 
responsabil și profesionist în execuția 
propriului buget;

Or. ro

Amendamentul 5
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra rolului 
Parlamentului în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune, care este 
reglementată de tratat și de Regulamentul 
financiar, și că, recunoscând întru totul 
rolul Consiliului ca instituție care oferă 
recomandări în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune, trebuie menținută 
o separare între sarcinile ce le revin 
Parlamentului și Consiliului, pentru a se 
respecta cadrul instituțional stabilit în 

2. atrage atenția asupra rolului 
Parlamentului în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune, care este 
reglementată de tratat și de Regulamentul 
financiar; adaugă că în mod absolut 
trebuie menținută o separare între rolurile 
Parlamentului și Consiliului, pentru a se 
respecta cadrul instituțional stabilit în 
tratate și în Regulamentul financiar;
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tratate și în Regulamentul financiar;

Or. fr

Amendamentul 6
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, din nou, Consiliul 
nu a răspuns la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris trimise de Parlament și că 
Secretarul General al Consiliului nu a 
participat la audierea organizată la 27 
noiembrie 2018 în contextul procedurii 
anuale de descărcare de gestiune; regretă, 
de asemenea, că Consiliul nu a răspuns la 
observațiile formulate de Parlament în 
cuprinsul rezoluției sale de descărcate de 
gestiune din 26 martie 2019;

4. regretă faptul că, din nou, Consiliul 
nu a răspuns la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris trimise de Parlament și că 
Secretarul General al Consiliului nu a 
participat la audierea organizată la 27 
noiembrie 2018 în contextul procedurii 
anuale de descărcare de gestiune; regretă, 
de asemenea, că Consiliul nu a răspuns la 
observațiile formulate de Parlament în 
cuprinsul rezoluției sale de descărcate de 
gestiune din 26 martie 2019, ignorând 
rolul Parlamentului European;

Or. ro

Amendamentul 7
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, din nou, Consiliul 
nu a răspuns la întrebările cu solicitare de 
răspuns scris trimise de Parlament și că 
Secretarul General al Consiliului nu a 
participat la audierea organizată la 27 
noiembrie 2018 în contextul procedurii 
anuale de descărcare de gestiune; regretă, 
de asemenea, că Consiliul nu a răspuns la 
observațiile formulate de Parlament în 
cuprinsul rezoluției sale de descărcate de 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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gestiune din 26 martie 2019;

Or. fr

Amendamentul 8
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește dificultățile întâmpinate 
în mod repetat până în prezent în 
procedurile de descărcare de gestiune din 
cauza lipsei de cooperare din partea 
Consiliului, acesta fiind motivul pentru 
care Parlamentul a refuzat să acorde 
descărcarea de gestiune Secretarului 
General al Consiliului pentru exercițiile 
financiare 2009-2016, iar în martie 2019 – 
pentru exercițiul financiar 2017;

5. reamintește dificultățile întâmpinate 
în mod repetat până în prezent în 
procedurile de descărcare de gestiune din 
cauza lipsei de cooperare din partea 
Consiliului, fapt care a determinat 
Parlamentul să refuze să acorde 
descărcarea de gestiune Secretarului 
General al Consiliului pentru exercițiile 
financiare 2009-2016, iar în martie 2019 – 
pentru exercițiul financiar 2017;

Or. fr

Amendamentul 9
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată că, la 2 mai 2018, 
Consiliul a răspuns cu o propunere 
modificată la propunerea Comisiei pentru 
control bugetar din cadrul Parlamentului 
privind procedura de descărcare de 
gestiune a Consiliului, iar Comisia pentru 
control bugetar a Parlamentului a transmis, 
la 16 iulie 2018, reacția sa la propunerea 
modificată a Consiliului; îndeamnă 
Consiliul să răspundă prompt la cea mai 
recentă propunere, astfel încât să poată fi 
aplicate cât mai curând posibil noile 

6. constată că, la 2 mai 2018, 
Consiliul a răspuns cu o propunere 
modificată la propunerea Comisiei pentru 
control bugetar din cadrul Parlamentului 
privind procedura de descărcare de 
gestiune a Consiliului, iar Comisia pentru 
control bugetar a Parlamentului a transmis, 
la 16 iulie 2018, reacția sa la propunerea 
modificată a Consiliului; îndeamnă 
Consiliul să răspundă prompt la cea mai 
recentă propunere, astfel încât să poată fi 
aplicate cât mai curând posibil noile 
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dispoziții privind exercițiul de descărcare 
de gestiune; subliniază că, până în 
prezent, nu a fost primit niciun răspuns 
din partea Consiliului;

dispoziții privind exercițiul de descărcare 
de gestiune;

Or. fr

Amendamentul 10
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale, unul 
pentru Consiliul European și unul pentru 
Consiliu, înaintată de Parlament în cadrul 
rezoluțiilor anterioare privind descărcarea 
de gestiune nu a fost luată în considerare; 
insistă asupra acestei separări, care va 
contribui la realizarea unei mai mari 
transparențe a gestiunii financiare în 
ambele instituții și le va spori gradul de 
răspundere;

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale, unul 
pentru Consiliul European și unul pentru 
Consiliu, înaintată de Parlament în cadrul 
rezoluțiilor anterioare privind descărcarea 
de gestiune nu a fost luată în considerare; 
insistă asupra acestei separări, care va 
contribui la realizarea unei mai mari 
transparențe a gestiunii financiare în 
ambele instituții și le va spori gradul de 
răspundere; regretă, de asemenea, faptul 
că acesta nu a oferit suficiente informații 
cu privire la politica imobiliară;

Or. fr

Amendamentul 11
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale, unul 
pentru Consiliul European și unul pentru 
Consiliu, înaintată de Parlament în cadrul 

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale, unul 
pentru Consiliul European și unul pentru 
Consiliu, înaintată de Parlament în cadrul 
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rezoluțiilor anterioare privind descărcarea 
de gestiune nu a fost luată în considerare; 
insistă asupra acestei separări, care va 
contribui la realizarea unei mai mari 
transparențe a gestiunii financiare în 
ambele instituții și le va spori gradul de 
răspundere;

rezoluțiilor anterioare privind descărcarea 
de gestiune nu a fost luată în considerare; 
insistă asupra acestei separări, care va 
contribui la realizarea unei mai mari 
transparențe a gestiunii financiare în 
ambele instituții și le va spori gradul de 
răspundere și de eficientizare a 
cheltuielilor;

Or. ro

Amendamentul 12
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale, unul 
pentru Consiliul European și unul pentru 
Consiliu, înaintată de Parlament în cadrul 
rezoluțiilor anterioare privind descărcarea 
de gestiune nu a fost luată în considerare; 
insistă asupra acestei separări, care va 
contribui la realizarea unei mai mari 
transparențe a gestiunii financiare în 
ambele instituții și le va spori gradul de 
răspundere;

7. regretă faptul că cererea de a separa 
bugetul Consiliului European și al 
Consiliului în bugete individuale pentru 
fiecare instituție, înaintată de Parlament în 
cadrul rezoluțiilor anterioare privind 
descărcarea de gestiune nu a fost luată în 
considerare; insistă asupra acestei separări, 
care va contribui la transparența gestiunii 
financiare în ambele instituții și le va spori 
gradul de răspundere;

Or. en

Amendamentul 13
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de îmbunătățirile aduse 
procesului de modernizare administrativă 
din cadrul Consiliului, de exemplu prin 

10. ia act de îmbunătățirile aduse 
procesului de modernizare administrativă 
din cadrul Consiliului, de exemplu prin 



AM\1188293RO.docx 9/13 PE641.114v01-00

RO

faptul că normele interne de raportare a 
neregulilor grave sunt publicate pe site-ul 
Consiliului, împreună cu un ghid de etică și 
conduită pentru personalul Consiliului; 
invită Consiliul să sensibilizeze personalul 
său cu privire la aceste norme și să 
asigure informarea corespunzătoare a 
tuturor membrilor personalului cu privire la 
drepturile lor;

faptul că normele interne de raportare a 
neregulilor grave sunt publicate pe site-ul 
Consiliului, împreună cu un ghid de etică și 
conduită pentru personalul Consiliului; 
invită Consiliul să asigure informarea 
corespunzătoare a tuturor membrilor 
personalului cu privire la drepturile lor;

Or. fr

Amendamentul 14
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Consiliul a 
fost de acord cu propunerea Comisiei din 6 
decembrie 2017 privind introducerea unui 
registru de transparență obligatoriu, însă nu 
i-a dat încă curs; invită Consiliul să 
continue discuțiile privind aspectele 
tehnice ale pachetului de instrumente 
legate de registrul de transparență, pentru a 
se ajunge cât mai curând posibil la un 
acord politic între cele trei instituții;

11. reamintește faptul că Consiliul a 
fost de acord cu propunerea Comisiei din 6 
decembrie 2017 privind introducerea unui 
registru de transparență obligatoriu, însă nu 
i-a dat încă curs; regretă profund eșecul 
Consiliului de a participa la sistemul 
registrului de transparență; îl invită în 
mod ferm pe acesta din urmă să continue 
discuțiile privind aspectele tehnice ale 
pachetului de instrumente legate de 
registrul de transparență, pentru a se ajunge 
cât mai curând posibil la un acord politic 
între cele trei instituții;

Or. fr

Amendamentul 15
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Consiliul a 11. reamintește faptul că Consiliul a 
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fost de acord cu propunerea Comisiei din 6 
decembrie 2017 privind introducerea unui 
registru de transparență obligatoriu, însă nu 
i-a dat încă curs; invită Consiliul să 
continue discuțiile privind aspectele 
tehnice ale pachetului de instrumente 
legate de registrul de transparență, pentru a 
se ajunge cât mai curând posibil la un 
acord politic între cele trei instituții;

fost de acord cu propunerea Comisiei din 6 
decembrie 2017 privind introducerea unui 
registru de transparență obligatoriu, însă nu 
i-a dat încă curs; invită Consiliul să 
continue discuțiile privind aspectele 
tehnice ale pachetului de instrumente 
legate de registrul de transparență, pentru a 
se ajunge cât mai curând posibil la un 
acord politic între cele trei instituții, 
transparența în instituțiile europene 
sporind încrederea cetățenilor în UE;

Or. ro

Amendamentul 16
Daniel Freund

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că Parlamentul a 
sprijinit, printr-un vot în ședință plenară, 
propunerea Ombudsmanului legată de o 
recomandare adresată de acesta 
Consiliului privind înlesnirea urmăririi de 
către publicul larg a procesului legislativ al 
UE (transparența procesului legislativ în 
cadrul Consiliului, OI/2/2017/TE); 
reamintește că Consiliul ar trebui să 
înregistreze sistematic poziția adoptată de 
fiecare stat membru în cadrul organelor 
pregătitoare și ar trebui să creeze un site 
Web special pentru fiecare propunere 
legislativă și să facă mai ușor de utilizat 
registrul public al documentelor;

12. subliniază că Parlamentul a 
sprijinit, printr-un vot în ședință plenară, 
propunerea Ombudsmanului legată de 
recomandările și sugestiile adresate de 
acesta Consiliului privind înlesnirea 
urmăririi de către publicul larg a procesului 
legislativ al Uniunii (transparența 
procesului legislativ în cadrul Consiliului, 
OI/2/2017/TE); reamintește că, printre 
altele, Consiliul ar trebui să înregistreze 
sistematic poziția fiecărui stat membru în 
grupurile de pregătire ale Consiliului, să 
elaboreze criterii clare și accesibile 
publicului pentru desemnarea 
documentelor drept „LIMITE”, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și să 
construiască o pagină web dedicată 
fiecărei propuneri legislative și să 
îmbunătățească ușurința utilizării 
registrului public de documente;

Or. en
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Amendamentul 17
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că Parlamentul a 
sprijinit, printr-un vot în ședință plenară, 
propunerea Ombudsmanului legată de o 
recomandare adresată de acesta Consiliului 
privind înlesnirea urmăririi de către 
publicul larg a procesului legislativ al UE 
(transparența procesului legislativ în cadrul 
Consiliului, OI/2/2017/TE); reamintește că 
Consiliul ar trebui să înregistreze 
sistematic poziția adoptată de fiecare stat 
membru în cadrul organelor pregătitoare și 
ar trebui să creeze un site Web special 
pentru fiecare propunere legislativă și să 
facă mai ușor de utilizat registrul public al 
documentelor;

12. subliniază că Parlamentul a 
sprijinit, printr-un vot în ședință plenară, 
propunerea Ombudsmanului legată de o 
recomandare adresată de acesta Consiliului 
de a permite înlesnirea urmăririi de către 
cetățenii UE a procesului legislativ al UE 
(transparența procesului legislativ în cadrul 
Consiliului, OI/2/2017/TE); reamintește că 
Consiliul ar trebui să înregistreze 
sistematic poziția adoptată de fiecare stat 
membru în cadrul organelor pregătitoare și 
ar trebui să creeze un site Web special 
pentru fiecare propunere legislativă și să 
facă mai ușor de utilizat registrul public al 
documentelor;

Or. fr

Amendamentul 18
Daniel Freund

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reiterează faptul că Consiliul ar 
trebui să dea dovadă de transparență și să 
poarte pe deplin răspundere în fața 
cetățenilor Uniunii pentru fondurile care îi 
sunt încredințate în calitate de instituție a 
Uniunii;

13. reiterează faptul că Consiliul ar 
trebui să dea dovadă de transparență și să 
fie pe deplin răspunzător în fața cetățenilor 
Uniunii pentru fondurile care îi sunt 
încredințate în calitate de instituție a 
Uniunii; reamintește hotărârile pertinente 
ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(în special T-540/15)1a și documentul 
prezentat de delegația olandeză a COSAC, 
„Deschiderea ușilor închise: sporirea 
transparenței UE pentru cetățenii săi”, 
confirmând această obligație; 



PE641.114v01-00 12/13 AM\1188293RO.docx

RO

_________________
1a Hotărârea Tribunalului din 22 martie 
2018, Emilio de Capitani/Parlamentul 
European, T-549/15, 
ECLI:EU:T:2018:167.

Or. en

Amendamentul 19
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă asupra faptului că, pentru 
un control bugetar efectiv, este necesar ca 
Parlamentul și Consiliul să coopereze; 
consideră că o cooperare satisfăcătoare 
între cele două instituții în cadrul unei 
proceduri deschise și oficiale sub forma 
unui dialog ar fi un semn pozitiv pentru 
cetățenii Uniunii;

14. insistă asupra faptului că un 
exercițiu de control bugetar eficace 
necesită cooperare între Parlament și 
Consiliu, cu respectarea corespunzătoare 
a rolurilor respective ale acestora; 
consideră că o cooperare satisfăcătoare 
între cele două instituții în cadrul unei 
proceduri deschise și oficiale sub forma 
unui dialog ar fi un semn pozitiv pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 20
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la informațiile publicate în mass-media 
europeană cu privire la sponsorizarea 
corporativă a statelor membre care 
asigură Președinția Uniunii și reflectă 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni și de deputații în Parlamentul 
European; recunoaște că se așteaptă din 
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partea statelor membre ca acestea să își 
finanțeze propriile președinții și că 
recurgerea la sponsorizarea corporativă 
pentru a acoperi unele cheltuieli a devenit 
o practică curentă în ultimii ani; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
posibilele prejudicii aduse reputației și la 
riscul de pierdere a încrederii pe care 
această practică o poate avea asupra 
Uniunii, a instituțiilor sale și, în special, a 
Consiliului în ochii cetățenilor europeni; 
sugerează Consiliului să adopte orientări 
pentru a promova transparența financiară 
și independența președințiilor; recomandă 
cu fermitate Consiliului să prevadă 
includerea în buget a președințiilor; va 
monitoriza îndeaproape concluziile 
anchetei Ombudsmanului European 
referitoare la această chestiune; solicită 
Consiliului să transmită această 
preocupare statelor membre, în special 
actualului trio de președinții;

Or. en


