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Amendamentul 1
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că creditele finale ale 
Parlamentului în 2018 s-au ridicat la 1 950 
687 373 EUR, respectiv 18,9 % din rubrica 
V din cadrul financiar multianual9destinat 
cheltuielilor administrative din 2018 ale 
instituțiilor Uniunii în ansamblul lor, 
reprezentând o creștere de 2,2 % față de 
bugetul pe 2017 (1 909 590 000 EUR);

1. constată că creditele finale ale 
Parlamentului în 2018 s-au ridicat la 
1 950 687 373 EUR, respectiv 18,9 % din 
rubrica V din cadrul financiar multianual9 
destinat cheltuielilor administrative din 
2018 ale instituțiilor Uniunii în ansamblul 
lor, reprezentând o creștere de 2,2 % față 
de bugetul pe 2017 (1 909 590 000 EUR); 
subliniază că această creștere este mai 
mare decât rata inflației înregistrată în 
Belgia în 2018, care a fost de doar 
2,05 %;

_________________
9 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 
2013 de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020 (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 884).

Or. en

Amendamentul 2
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de constatarea specifică 
referitoare la Parlament pe care o conține 
raportul Curții privind conturile anuale ale 
Parlamentului pentru exercițiul financiar 
2018 („raportul Curții”); observă că, ca 
urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, 
instituțiile, inclusiv Parlamentul, au 
considerat că este necesar să se întărească 

10. ia act de constatarea specifică 
referitoare la Parlament pe care o conține 
raportul Curții privind conturile anuale ale 
Parlamentului pentru exercițiul financiar 
2018 („raportul Curții”); observă că, ca 
urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, 
instituțiile, inclusiv Parlamentul, au 
considerat că este necesar să se întărească 
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de urgență protecția persoanelor și a 
clădirilor; observă că Curtea a identificat 
deficiențe în procedurile organizate de 
Parlament și de Comisie; constată că 
pentru a achiziționa lucrări de construcție 
specifice legate de securitate, Parlamentul 
a recurs la contracte-cadru care existau 
deja și că modul în care erau concepute 
aceste contracte-cadru a permis 
Parlamentului să comande, pe baza unui 
deviz unic de la contractant, lucrări care nu 
erau incluse în propunerea inițială de preț; 
constată că Parlamentul a recurs la această 
metodă în cazul a două dintre cele patru 
proceduri examinate de Curte, ceea ce 
poate însemna că lucrările nu au fost 
contractate la prețul cel mai scăzut;

de urgență protecția persoanelor și a 
clădirilor; ia act de observațiile formulate 
de Curte cu privire la procedurile 
organizate de Parlament și de Comisie; 
constată că pentru a achiziționa lucrări de 
construcție specifice legate de securitate, 
Parlamentul a recurs la contracte-cadru 
care existau deja și că modul în care erau 
concepute aceste contracte-cadru a permis 
Parlamentului să comande lucrările legate 
de securitate necesare pe baza unui deviz 
unic de la contractant, lucrări care nu erau 
incluse în propunerea inițială de preț; 
constată că Parlamentul a recurs la această 
metodă în cazul a două dintre cele patru 
proceduri examinate de Curte;

Or. ro

Amendamentul 3
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de constatarea specifică 
referitoare la Parlament pe care o conține 
raportul Curții privind conturile anuale ale 
Parlamentului pentru exercițiul financiar 
2018 („raportul Curții”); observă că, ca 
urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, 
instituțiile, inclusiv Parlamentul, au 
considerat că este necesar să se întărească 
de urgență protecția persoanelor și a 
clădirilor; observă că Curtea a identificat 
deficiențe în procedurile organizate de 
Parlament și de Comisie; constată că 
pentru a achiziționa lucrări de construcție 
specifice legate de securitate, Parlamentul 
a recurs la contracte-cadru care existau 
deja și că modul în care erau concepute 
aceste contracte-cadru a permis 
Parlamentului să comande, pe baza unui 
deviz unic de la contractant, lucrări care nu 

10. ia act de constatarea specifică 
referitoare la Parlament pe care o conține 
raportul Curții privind conturile anuale ale 
Parlamentului pentru exercițiul financiar 
2018 („raportul Curții”); observă că, ca 
urmare a atacurilor teroriste din ultimii ani, 
instituțiile, inclusiv Parlamentul, au 
considerat că este necesar să se întărească 
de urgență protecția persoanelor și a 
clădirilor; observă cu îngrijorare că Curtea 
a identificat deficiențe în procedurile 
organizate de Parlament și de Comisie; 
constată că pentru a achiziționa lucrări de 
construcție specifice legate de securitate, 
Parlamentul a recurs la contracte-cadru 
care existau deja și că modul în care erau 
concepute aceste contracte-cadru a permis 
Parlamentului să comande, pe baza unui 
deviz unic de la contractant, lucrări care nu 
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erau incluse în propunerea inițială de preț; 
constată că Parlamentul a recurs la această 
metodă în cazul a două dintre cele patru 
proceduri examinate de Curte, ceea ce 
poate însemna că lucrările nu au fost 
contractate la prețul cel mai scăzut;

erau incluse în propunerea inițială de preț; 
constată că Parlamentul a recurs la această 
metodă în cazul a două dintre cele patru 
proceduri examinate de Curte, ceea ce 
poate însemna că lucrările nu au fost 
contractate la prețul cel mai scăzut;

Or. en

Amendamentul 4
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de răspunsul dat de Parlament 
în cadrul procedurii contradictorii cu 
Curtea, în care recunoaște că este posibil ca 
concurența să fi fost sub nivelul optim; 
constată cu satisfacție că noile contracte-
cadru în acest sector încheiate cu cinci 
contractanți se bazează pe o reluare a 
procedurii concurențiale, pentru a se 
asigura o concurență adecvată la nivelul 
prețurilor;

11. ia act de răspunsul dat de Parlament 
în cadrul procedurii contradictorii cu 
Curtea, în care recunoaște că, având în 
vedere contextul specific (presiunea 
timpului și structura specifică pieței), este 
posibil ca concurența să fi fost sub nivelul 
optim; constată cu satisfacție că noile 
contracte-cadru în acest sector încheiate cu 
cinci contractanți se bazează pe o reluare a 
procedurii concurențiale, pentru a se 
asigura o concurență adecvată la nivelul 
prețurilor;

Or. ro

Amendamentul 5
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de răspunsul dat de Parlament 
în cadrul procedurii contradictorii cu 
Curtea, în care recunoaște că este posibil ca 
concurența să fi fost sub nivelul optim; 
constată cu satisfacție că noile contracte-

11. ia act cu preocupare de răspunsul 
dat de Parlament în cadrul procedurii 
contradictorii cu Curtea, în care recunoaște 
că este posibil ca concurența să fi fost sub 
nivelul optim; constată cu satisfacție că 



PE646.990v02-00 6/120 AM\1199139RO.docx

RO

cadru în acest sector încheiate cu cinci 
contractanți se bazează pe o reluare a 
procedurii concurențiale, pentru a se 
asigura o concurență adecvată la nivelul 
prețurilor;

noile contracte-cadru în acest sector 
încheiate cu cinci contractanți se bazează 
pe o reluare a procedurii concurențiale, 
pentru a se asigura o concurență adecvată 
la nivelul prețurilor;

Or. en

Amendamentul 6
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că două audituri 
privind grupurile de vizitatori și 
indemnizația de asistență parlamentară fac 
parte din activitatea pe 2019 și se vor 
raporta la începutul anului 2020;

16. ia act de faptul că două audituri 
privind grupurile de vizitatori și 
indemnizația de asistență parlamentară fac 
parte din activitatea pe 2019 și se vor 
raporta la începutul anului 2020; îi cere 
auditorului să-i comunice Comisiei 
pentru control bugetar ambele rezultate 
de îndată ce vor fi disponibile;

Or. en

Amendamentul 7
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă profund că raportul 
auditorului intern nu este public; insistă 
ca acest raport să fie publicat în fiecare 
an și să le fie trimis deputaților atunci 
când este trimis Președintelui și 
Secretarului General al Parlamentului; 
regretă faptul că, pentru raportul pe 2018, 
în ianuarie 2020 s-a luat decizia că 
deputații pot consulta acest raport doar la 
cerere, aplicându-se procedura sălii de 
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lectură securizate; este ferm convins că 
limitarea accesului la acest document, 
referitor la utilizarea fondurilor publice, 
creează din păcate impresia că ar fi ceva 
de ascuns;

Or. en

Amendamentul 8
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă că nu s-a luat nicio 
măsură ca reacție la unele din 
recomandările din rezoluția 
Parlamentului referitoare la descărcarea 
de gestiune pentru 2017 și că documentul 
referitor la măsurile de după descărcarea 
de gestiune nu oferă nicio justificare 
pentru această situație; subliniază că este 
important să se discute mai des în 
Comisia pentru control bugetar cu 
Secretarul General chestiuni legate de 
bugetul Parlamentului și execuția sa;

Or. en

Amendamentul 9
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în perspectiva 
alegerilor europene din 2019, campania de 
comunicare a fost lansată cu succes; scoate 
în relief participarea mai mare a cetățenilor 
la alegerile europene din 2019;

21. subliniază că, în perspectiva 
alegerilor europene din 2019, campania de 
comunicare a fost lansată cu succes; scoate 
în relief participarea mai mare a cetățenilor 
la alegerile europene din 2019, deși în 
unele țări ea a rămas mult prea scăzută; 
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consideră că astfel de campanii ar trebui 
să aibă un caracter permanent, punând 
un accent special pe aceste țări codașe;

Or. es

Amendamentul 10
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în perspectiva 
alegerilor europene din 2019, campania de 
comunicare a fost lansată cu succes; 
scoate în relief participarea mai mare a 
cetățenilor la alegerile europene din 2019;

21. subliniază că, în perspectiva 
alegerilor europene din 2019, a fost lansată 
o campanie de comunicare scoate în relief 
prezența mai mare a cetățenilor la alegerile 
europene din 2019;

Or. en

Amendamentul 11
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. regretă că, în pofida faptului că 
Comisia pentru bugete a Parlamentului a 
respins bugetul solicitat pentru crearea unui 
observator al inteligenței artificiale, această 
inițiativă pare a continua sub forma unui 
grup de lucru; este profund îngrijorat de 
eludarea evidentă a unei decizii 
democratice a deputaților în Parlamentul 
European, ceea ce constituie un precedent 
foarte regretabil; recomandă ca activitatea 
acestui grup de lucru să fie imediat 
întreruptă, până când autoritatea bugetară 
va decide să îi aloce un buget;

23. regretă că, deși Comisia pentru 
bugete a Parlamentului a respins bugetul 
solicitat pentru crearea unui observator al 
inteligenței artificiale, această inițiativă 
pare să continue sub forma unui grup de 
lucru; este foarte indignat că, din câte se 
pare, a fost încă o dată eludată o decizie 
democratică luată de deputații europeni; 
consideră această situație foarte 
periculoasă și regretabilă; recomandă ca 
activitatea acestui grup de lucru să fie 
imediat întreruptă, până când autoritatea 
bugetară va decide să îi aloce un buget;

Or. en
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Amendamentul 12
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) este îngrijorat de întârzierile 
apărute în construirea clădirii Konrad 
Adenauer din Luxemburg, care conform 
planurilor trebuia dată în folosință în 
2018 dar se pare că nu va fi gata înainte 
de 2023 și roagă Comisia pentru control 
bugetar să precizeze cu promptitudine de 
ce s-a ajuns în această situație și de ce au 
crescut costurile de construcție;

Or. hu

Amendamentul 13
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită administrația să atragă atenția 
asupra codului de conduită a deputaților, 
care prevede că deputații acționează doar 
în interesul public și își desfășoară 
activitatea în mod dezinteresat, cu 
integritate, transparență, conștiinciozitate, 
cinste, responsabilitate și respect pentru 
reputația Parlamentului; subliniază că 
codul de conduită definește conflictele de 
interese și modul în care deputații ar trebui 
să le abordeze și conține dispoziții privind 
activitățile profesionale ale foștilor 
deputați;

26. invită administrația să atragă atenția 
asupra codului de conduită a deputaților, 
care prevede că deputații acționează doar 
în interesul public și își desfășoară 
activitatea în mod dezinteresat, cu 
integritate, transparență, conștiinciozitate, 
cinste, responsabilitate și respect pentru 
reputația Parlamentului; subliniază că 
codul de conduită definește conflictele de 
interese și modul în care deputații ar trebui 
să le trateze și conține dispoziții privind 
activitățile profesionale ale foștilor 
deputați; îi solicită Parlamentului să 
asigure respectarea deplină a codului de 
conduită, inclusiv să le ceară în mod 
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proactiv și sistematic foștilor membri să 
informeze Parlamentul cu privire la 
activitatea lor profesională după încetarea 
mandatului și să-i comunice periodic 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune în ce măsură deputații respectă 
codul de conduită;

Or. en

Amendamentul 14
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. reamintește că în 2017 deputații au 
fost obligați să furnizeze mai multe detalii 
în declarațiile lor de interese financiare în 
legătură cu categoria de salarii 5; regretă 
că deputații nu au încă obligația de a 
furniza detalii precise cu privire la 
activitățile externe remunerate sau 
neremunerate; solicită serviciilor 
parlamentare să îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare și verificare 
a declarațiilor, care ar urma să includă 
verificări detaliate ale cel puțin acelor 
declarații în care se indică un nivel 
comparativ ridicat al veniturilor; invită 
Biroul să împuternicească serviciile 
parlamentare să le solicite deputaților 
informații suplimentare, dacă este necesar 
pentru verificări; invită, de asemenea, 
Biroul să se asigure că deputații respectă 
normele privind declararea intereselor lor 
financiare și alte norme cuprinse în codul 
de conduită, impunând inclusiv sancțiuni 
deputaților în neregulă;

Or. en
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Amendamentul 15
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. ia act de Normele privind 
transportul deputaților în locurile de 
desfășurare a activității Parlamentului 
European („Normele”); consideră că 
dispozițiile care stabilesc condițiile de 
utilizare permanentă a autovehiculelor 
oficiale de către Președinte, Secretarul 
General, Secretarul General adjunct și 
fiecare președinte al grupurilor politice în 
cadrul Regulamentului de procedură sunt 
prea vagi; solicită Biroului să revizuiască 
normele, introducând condiții mai stricte 
de utilizare a unor astfel de autoturisme, 
inclusiv o perioadă de conservare de șase 
săptămâni înainte de alegeri;

Or. en

Amendamentul 16
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de integritate este un 
element-cheie al democrației; reamintește 
că, printre altele, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
deosebită din cauza contractului lor de 
muncă; îl invită pe Secretarul General să 
ia în considerare această particularitate 
atunci când asistenții parlamentari 
acreditați sunt avertizori de integritate și 
să extindă posibilitățile de protecție 

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de nereguli este o parte 
integrantă a democrației; reamintește că, 
printre alții, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
specială din cauza contractului lor de 
muncă; solicită Secretarului General să ia 
în considerare acest statut special atunci 
când APA semnalează nereguli;
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contractuală acordate de Parlament 
asistenților parlamentari acreditați care 
sunt victime ale hărțuirii și la asistenții 
parlamentari acreditați care sunt 
avertizori;

Or. en

Amendamentul 17
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de integritate este un element-
cheie al democrației; reamintește că, 
printre altele, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
deosebită din cauza contractului lor de 
muncă; îl invită pe Secretarul General să ia 
în considerare această particularitate atunci 
când asistenții parlamentari acreditați 
sunt avertizori de integritate și să extindă 
posibilitățile de protecție contractuală 
acordate de Parlament asistenților 
parlamentari acreditați care sunt victime 
ale hărțuirii și la asistenții parlamentari 
acreditați care sunt avertizori;

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de nereguli este un element-
cheie al democrației, esențial pentru a 
preveni și descuraja activitățile ilegale și 
neregulile; reamintește că, printre alții, 
asistenții parlamentari acreditați (APA) se 
află într-o poziție vulnerabilă din cauza 
contractului lor de muncă; constată cu 
mare îngrijorare că Secretarul General a 
recunoscut că „normele privind 
avertizarea în interes public sunt 
aplicabile asistenților parlamentari 
acreditați, însă Parlamentul nu le poate 
garanta protecția locului de muncă”; îl 
invită pe Secretarul General să ia în 
considerare această particularitate atunci 
când APA avertizează asupra unor 
nereguli și să extindă posibilitățile de 
protecție contractuală acordate de 
Parlament asistenților parlamentari 
acreditați care sunt victime ale hărțuirii și 
la asistenții parlamentari acreditați care 
semnalează nereguli;

Or. en

Amendamentul 18
Isabel García Muñoz
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de integritate este un element-
cheie al democrației; reamintește că, 
printre altele, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
deosebită din cauza contractului lor de 
muncă; îl invită pe Secretarul General să 
ia în considerare această particularitate 
atunci când asistenții parlamentari 
acreditați sunt avertizori de integritate și 
să extindă posibilitățile de protecție 
contractuală acordate de Parlament 
asistenților parlamentari acreditați care 
sunt victime ale hărțuirii și la asistenții 
parlamentari acreditați care sunt 
avertizori;

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de integritate este un element-
cheie al democrației; reamintește că, 
printre altele, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
deosebită din cauza contractului lor de 
muncă; semnalează că faptul că asistenții 
parlamentari acreditați (APA) nu sunt 
protejați corespunzător constituie o breșă 
foarte serioasă în politica Parlamentului 
de protecție a avertizorilor; ca urmare îi 
cere încă o dată Secretarului General să 
țină cont de acest aspect atunci când APA 
avertizează asupra unor nereguli și să 
extindă posibilitățile de protecție 
contractuală acordate de Parlament APA 
care semnalează nereguli și sunt victime 
ale hărțuirii;

Or. es

Amendamentul 19
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de integritate este un element-
cheie al democrației; reamintește că, 
printre altele, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
deosebită din cauza contractului lor de 
muncă; îl invită pe Secretarul General să ia 
în considerare această particularitate 
atunci când asistenții parlamentari 
acreditați sunt avertizori de integritate și 
să extindă posibilitățile de protecție 
contractuală acordate de Parlament 
asistenților parlamentari acreditați care 

27. este de părere că protecția 
avertizorilor de nereguli este un element-
cheie al democrației; reamintește că, 
printre alții, asistenții parlamentari 
acreditați (APA) se pot afla într-o situație 
specială din cauza contractului lor de 
muncă; îl invită pe Secretarul General să ia 
în considerare acest statut special atunci 
când APA avertizează asupra unor 
nereguli și să extindă posibilitățile de 
protecție contractuală acordate de 
Parlament asistenților parlamentari 
acreditați care sunt victime ale hărțuirii și 
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sunt victime ale hărțuirii și la asistenții 
parlamentari acreditați care sunt avertizori;

la asistenții parlamentari acreditați care 
semnalează nereguli; solicită Secretarului 
General să găsească o soluție la situația 
în care salariile APA pot fi transferate 
exclusiv în conturi bancare belgiene, care 
contravine ideii de uniune monetară și 
zonă unică de plăți; subliniază, de 
asemenea, că normele actuale privind 
rezilierea contractului pentru APA nu 
prevăd posibilitatea rezilierii prin 
„acordul părților”, care ar fi un mod de a 
recunoaște relația politică specială dintre 
deputați și asistenți, prin care ambele 
părți pot să recunoască că nu mai există 
încredere reciprocă și să beneficieze de o 
soluție comună.

Or. en

Amendamentul 20
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. În chestiunea protecției 
avertizorilor, își reiterează sprijinul ferm 
pentru fostul auditor intern al Comitetului 
Regiunilor care urmărește o soluționare 
justă și echitabilă a cazului său de 
hărțuire a avertizorilor printr-un proces 
de mediere; îl roagă pe Președintele 
Parlamentului să își manifeste răspicat 
dezacordul față de atitudinea Comitetului 
Regiunilor care a ignorat clar 
numeroasele rezoluții ale Parlamentului, 
îndemnând Comitetul să ajungă la o 
înțelegere justă în comunicarea sa către 
Comitetul Regiunilor;

Or. en
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Amendamentul 21
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită Parlamentul să tragă 
concluzii din Directiva (UE) 
2019/193711privind protecția persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii, adoptată recent, și să își 
actualizeze normele interne de punere în 
aplicare a articolului 22c din Statutul 
funcționarilor;

28. îi cere Parlamentului să își 
adapteze integral propriile norme interne 
din Statutul funcționarilor la Directiva 
(UE) 2019/1937 [1] privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii, adoptată recent, inclusiv 
prin instituirea unor canale sigure de 
raportare; cere, de asemenea, ca 
Parlamentul să le garanteze avertizorilor 
același nivel de protecție ca și victimelor 
hărțuirii, inclusiv prin înființarea unui 
comitet consultativ care să se ocupe de 
protecția avertizorilor; solicită 
Secretarului General să introducă o 
formare obligatorie pentru superiorii 
ierarhici direcți care ar putea primi un 
raport de avertizare asupra unor nereguli 
și să informeze personalul Parlamentului 
despre măsurile de protecție a 
avertizorilor;

_________________
11 Directiva (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2019 privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, 
p. 17).

Or. en

Amendamentul 22
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. reiterează solicitarea adresată 
Conferinței președinților și Biroului de a 
reanaliza posibilitatea ca APA să îi poată 
însoți, în anumite condiții ce urmează să 
fie stabilite, pe deputați în delegații și 
misiuni parlamentare oficiale, cum au 
cerut deja mai mulți deputați; invită 
Secretarul General să analizeze 
consecințele bugetare și modalitățile de 
organizare și logistica acestor misiuni;

Or. en

Amendamentul 23
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. reiterează solicitarea adresată 
Conferinței președinților și Biroului de a 
reanaliza posibilitatea ca APA să îi poată 
însoți, în anumite condiții ce urmează să 
fie stabilite, pe deputați în delegații și 
misiuni parlamentare oficiale, cum au 
cerut deja mai mulți deputați; invită 
Secretarul General să analizeze 
consecințele bugetare și modalitățile de 
organizare și logistica acestor misiuni;

Or. en

Amendamentul 24
Lara Wolters, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. reiterează invitația adresată 
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Conferinței președinților și Biroului de a 
analiza posibilitatea ca APA să poată îi 
însoți, în anumite condiții ce urmează să 
fie stabilite, pe deputați în delegații și 
misiuni parlamentare oficiale, așa cum au 
cerut deja deputații, în repetate rânduri;

Or. en

Amendamentul 25
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. se arată încă o dată preocupat de 
zvonurile care circulă că deputații i-ar 
obliga pe APA să meargă în misiuni, mai 
ales la Strasbourg, fără ordine de 
misiune, fără cheltuieli de misiune sau 
chiar fără cheltuieli de deplasare; 
consideră că astfel de practici creează un 
teren propice pentru abuzuri: APA care 
călătoresc fără ordine de misiune, pe 
lângă faptul că trebuie să suporte 
cheltuielile aferente din propriul buzunar, 
nici nu sunt asigurați de asigurarea de 
serviciu; îl invită încă o dată pe Secretarul 
General să cerceteze temeinicia acestor 
zvonuri și să prezinte un raport pe această 
temă până la sfârșitul anului;

Or. en

Amendamentul 26
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. se arată încă o dată preocupat de 
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zvonurile care circulă că deputații i-ar 
obliga pe APA să meargă în misiuni, mai 
ales la Strasbourg, fără ordine de 
misiune, fără cheltuieli de misiune sau 
chiar fără cheltuieli de deplasare; 
consideră că astfel de practici creează un 
teren propice pentru abuzuri: APA care 
călătoresc fără ordine de misiune, pe 
lângă faptul că trebuie să suporte 
cheltuielile aferente din propriul buzunar, 
nici nu sunt asigurați de asigurarea de 
serviciu; îl invită pe Secretarul General să 
cerceteze temeinicia acestor zvonuri și să 
prezinte un raport pe această temă până 
la sfârșitul anului;

Or. en

Amendamentul 27
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută decizia Biroului din 2 mai 
2018 privind personalul ce deține cetățenie 
britanică, și anume că niciun funcționar nu 
va fi demis pe motiv că deține cetățenie 
britanică; înțelege că evaluările de la caz la 
caz ale personalului contractual și temporar 
cu cetățenie britanică care au fost efectuate 
până la data prevăzută inițial pentru 
retragerea Regatului Unit nu au dus la 
rezilierea niciunui contract; ia act de faptul 
că grupurile politice își desfășoară 
propriile evaluări de la caz la caz pentru 
personalul lor;

30. salută decizia Biroului din 2 mai 
2018 privind personalul de cetățenie 
britanică, și anume că niciun funcționar nu 
va fi demis pe motivul cetățeniei britanice; 
înțelege că evaluările de la caz la caz ale 
personalului contractual și temporar cu 
cetățenie britanică care au fost efectuate 
până la data prevăzută inițial pentru 
retragerea Regatului Unit nu au dus la 
rezilierea niciunui contract;

Or. en

Amendamentul 28
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. atrage atenția asupra obiectivului 
anual de reducere cu 5 % a personalului, 
care a impus Parlamentului să elimine, în 
2018, 60 de posturi din schema sa de 
personal; este preocupat că această 
reducere semnificativă poate avea efecte 
negative asupra randamentului 
Parlamentului, atât pe termen scurt, cât și 
pe termen lung;

31. atestă îndeplinirea cu succes a 
obiectivului de reducere cu 5 % a 
personalului, care a determinat 
Parlamentul să elimine, în 2018, 60 de 
posturi din schema sa de personal; 
consideră că Parlamentul trebuie ajutat 
să asigure un nivel ridicat de 
performanță, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung, asigurând în același timp o 
gestiune bugetară responsabilă și făcând 
economii, în măsura posibilităților; 
consideră că ar putea fi avute în vedere 
noi economii;

Or. en

Amendamentul 29
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. atrage atenția asupra obiectivului 
anual de reducere cu 5 % a personalului, 
care a impus Parlamentului să elimine, în 
2018, 60 de posturi din schema sa de 
personal; este preocupat că această 
reducere semnificativă poate avea efecte 
negative asupra randamentului 
Parlamentului, atât pe termen scurt, cât și 
pe termen lung;

31. atrage atenția asupra obiectivului 
anual de reducere cu 5 % a personalului, 
care i-a impus Parlamentului să elimine, în 
2018, 60 de posturi din schema sa de 
personal; atrage atenția că, în ciuda 
obiectivului de reducere, Parlamentul a 
creat o nouă direcție generală, Serviciul 
de Cercetare al Parlamentului European 
(EPRS), și că eliminarea a 60 de posturi 
din schema sa de personal a fost 
compensată prin transferarea a 60 de 
traducători de la CESE și CoR la acest 
nou serviciu în temeiul acordului de 
cooperare din 2014 al celor două 
Comitete cu Parlamentul; în orice caz, 
este preocupat că această reducere 
semnificativă a afectat alte servicii care se 
confruntă deja cu un deficit de personal, 
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cum ar fi DG INLO și DG PERS, ceea ce 
are, fără îndoială, un impact negativ 
asupra eficienței Parlamentului, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung;

Or. es

Amendamentul 30
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. atrage atenția asupra obiectivului 
anual de reducere cu 5 % a personalului, 
care a impus Parlamentului să elimine, în 
2018, 60 de posturi din schema sa de 
personal; este preocupat că această 
reducere semnificativă poate avea efecte 
negative asupra randamentului 
Parlamentului, atât pe termen scurt, cât și 
pe termen lung;

31. atrage atenția asupra obiectivului de 
reducere cu 5 % a personalului, care a 
determinat Parlamentul să elimine, în 
2018, 60 de posturi din schema sa de 
personal; este preocupat că această 
reducere semnificativă poate avea efecte 
negative asupra performanțelor 
Parlamentului, atât pe termen scurt, cât și 
pe termen lung; este ferm convins că este 
esențial să se lanseze o strategie de 
comunicare care să vizeze Consiliul, 
statele membre și cetățenii europeni, 
pentru a răspunde valului de critici 
lansate de mulți ani pe nedrept la adresa 
funcției publice europene;

Or. en

Amendamentul 31
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. este îngrijorat de numărul 
membrilor personalului aflați în concediu 
medical pe termen lung și de faptul că 
unele dintre aceste cazuri pot fi 

32. este îngrijorat de numărul mare de 
angajați aflați în concediu medical pe 
termen lung și de creșterea alarmantă a 
numărului de cazuri de burnout, precum 
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determinate de epuizarea și perturbarea 
echilibrului dintre viața profesională și cea 
privată; invită administrația să adopte o 
atitudine proactivă față de personalul în 
cauză, să evalueze cu atenție volumul de 
muncă al personalului și să asigure o 
repartizare echilibrată a sarcinilor; solicită 
să se elaboreze până la 30 iunie 2020 un 
raport privind măsurile luate ca răspuns la 
situația concediilor medicale pe termen 
lung;

și de faptul că unele din aceste cazuri pot fi 
legate de epuizare și de perturbarea 
echilibrului dintre viața profesională și cea 
privată; este deosebit de preocupat de 
deficitul de personal și, în același timp, 
consideră că este greu de justificat 
înmulțirea posturilor de conducere de 
nivel superior, care duce la o structură de 
conducere dezechilibrată, supraîncărcată 
la vârf; invită administrația să adopte o 
atitudine proactivă față de personalul în 
cauză, să evalueze cu atenție volumul de 
muncă al personalului și să asigure o 
repartizare echilibrată a sarcinilor; solicită 
să se elaboreze până la 30 iunie 2020 un 
raport privind măsurile luate ca răspuns la 
situația concediilor medicale pe termen 
lung și la cazurile de burnout;

Or. en

Amendamentul 32
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. este îngrijorat de numărul 
membrilor personalului aflați în concediu 
medical pe termen lung și de faptul că 
unele dintre aceste cazuri pot fi 
determinate de epuizarea și perturbarea 
echilibrului dintre viața profesională și cea 
privată; invită administrația să adopte o 
atitudine proactivă față de personalul în 
cauză, să evalueze cu atenție volumul de 
muncă al personalului și să asigure o 
repartizare echilibrată a sarcinilor; solicită 
să se elaboreze până la 30 iunie 2020 un 
raport privind măsurile luate ca răspuns la 
situația concediilor medicale pe termen 
lung;

32. este îngrijorat de numărul mare de 
angajați aflați în concediu medical pe 
termen lung și de faptul că unele dintre 
aceste cazuri pot fi determinate de epuizare 
și perturbarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată; invită 
administrația și conducerea grupurilor 
politice să adopte o atitudine proactivă față 
de personalul în cauză, să evalueze cu 
atenție volumul de muncă al personalului și 
să asigure o repartizare echilibrată a 
sarcinilor; solicită să se elaboreze până la 
30 iunie 2020 un raport privind măsurile 
luate ca răspuns la situația concediilor 
medicale pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 33
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. în contextul așteptărilor crescute 
față de personal, insistă asupra importanței 
unui dialog constructiv cu Comitetul 
pentru personal și cu sindicatele; speră să 
se continue dialogul constructiv cu 
organismele respective, în special cu 
privire la aspecte privind condițiile de 
muncă, cum ar fi mobilitatea, mediul de 
lucru și programul de lucru flexibil;

33. în contextul unor așteptări tot mai 
mari de la personal, insistă asupra 
importanței unui dialog constructiv cu 
comitetul personalului, cu sindicatele și, 
în cazul grupurilor politice, cu 
reprezentanții personalului; speră să se 
continue dialogul constructiv cu 
organismele respective, în special despre 
aspecte care țin de condițiile de muncă, 
cum ar fi mobilitatea, mediul de lucru și 
programul de lucru flexibil;

Or. en

Amendamentul 34
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. în contextul așteptărilor crescute 
față de personal, insistă asupra importanței 
unui dialog constructiv cu Comitetul pentru 
personal și cu sindicatele; speră să se 
continue dialogul constructiv cu 
organismele respective, în special cu 
privire la aspecte privind condițiile de 
muncă, cum ar fi mobilitatea, mediul de 
lucru și programul de lucru flexibil;

33. în contextul unor așteptări tot mai 
mari de la personal, insistă asupra 
importanței unui dialog constructiv cu 
Comitetul pentru personal și cu sindicatele; 
speră să se continue dialogul constructiv cu 
organismele respective, în special despre 
aspecte care țin de politica de personal și 
condițiile de muncă, cum ar fi mobilitatea, 
mediul de lucru și programul de lucru 
flexibil;

Or. en



AM\1199139RO.docx 23/120 PE646.990v02-00

RO

Amendamentul 35
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că, în acest scop, ar 
trebui să li se dea reprezentanților 
personalului posibilitatea de a-și spune 
punctul de vedere atunci când Biroul 
Parlamentului discută chestiuni generale 
care afectează politica de personal, îi cere 
Secretarului General să ia măsurile 
cuvenite pentru a răspunde acestei nevoi 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 36
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 33 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33b. subliniază că, pentru ca Uniunea 
Europeană să poată menține un serviciu 
public excelent și independent, loial și 
motivat, Statutul funcționarilor ar trebui 
să se aplice integral, atât în litera, cât și în 
spiritul său; solicită, în acest context, să 
se pună capăt practicii de a „parașuta” 
oameni în diferite posturi, ceea ce implică 
riscul de a nesocoti procedurile, știrbind, 
astfel, credibilitatea instituției și a Uniunii 
în general;

Or. en

Amendamentul 37
Isabel García Muñoz



PE646.990v02-00 24/120 AM\1199139RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 33 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33c. își reînnoiește apelul adresat 
Secretarului General de a lua noi măsuri 
pentru a asigura transparența și echitatea 
în cursul procedurilor de numire în 
funcții de conducere de nivel superior; 
cere să se introducă în totalitate măsurile 
recomandate în Rezoluția Parlamentului 
din 18 aprilie 2018, în special ideea ca 
funcționarii organismelor de reprezentare 
a personalului să facă parte din grupurile 
de selecție ale personalului de conducere 
de nivel superior al Parlamentului; 
solicită, de asemenea, să se asigure 
coerența în anunțurile externe de posturi 
de conducere de nivel superior și să se 
publice aceste posturi cu diligența 
cuvenită dacă și de îndată ce devin 
vacante;

Or. en

Amendamentul 38
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. reamintește constatările și 
recomandările Ombudsmanului 
European în cauzele conexate 
488/2018/KR și 514/2018/K și îl invită pe 
Secretarul General să îmbunătățească și 
mai mult procedurile de numire a 
funcționarilor de rang înalt pentru o mai 
mare transparență și egalitate; invită 
administrația Parlamentului să publice 
rapoarte anuale despre numirile înalților 
funcționari;

Or. en
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Amendamentul 39
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 33 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33d. regretă profund lipsa de 
perspective în carieră pentru agenții 
contractuali; invită Secretarul General să 
evalueze riscurile legate de angajarea 
unui număr tot mai mare de agenți 
contractuali, inclusiv riscul de a crea 
două categorii de personal în Parlament; 
insistă că posturile și sarcinile 
permanente de bază ar trebui încredințate 
personalului permanent;

Or. en

Amendamentul 40
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului este o componentă-cheie a 
succesului său; atrage atenția asupra 
dificultăților întâmpinate în recrutarea 
funcționarilor de anumite naționalități; îl 
invită pe Secretarul General să facă tot 
posibilul pentru a atinge un echilibru 
geografic, atât în ceea ce privește numărul 
total de funcționari în funcție de țară, cât 
și în ceea ce privește numărul de posturi 
de conducere; recunoaște că s-au luat 
măsuri excelente pentru a atinge echilibrul 
de gen; insistă să existe echilibru de gen la 
toate nivelurile, inclusiv la nivelul 
directorilor generali;

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului ca loc de muncă este o 
componentă-cheie a succesului său; atrage 
atenția asupra dificultăților întâmpinate în 
recrutarea funcționarilor de anumite 
naționalități; solicită Secretarului General 
să insiste asupra necesității unui echilibru 
geografic real, asigurând reprezentarea 
egală a tuturor statelor membre la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul conducerii 
superioare; recunoaște măsurile foarte 
pozitive luate pentru a atinge echilibrul de 
gen; pledează în favoarea echilibrului de 
gen la toate nivelurile, inclusiv la nivelul 
directorilor generali;
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Or. en

Amendamentul 41
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului este o componentă-cheie a 
succesului său; atrage atenția asupra 
dificultăților întâmpinate în recrutarea 
funcționarilor de anumite naționalități; îl 
invită pe Secretarul General să facă tot 
posibilul pentru a atinge un echilibru 
geografic, atât în ceea ce privește numărul 
total de funcționari în funcție de țară, cât și 
în ceea ce privește numărul de posturi de 
conducere; recunoaște că s-au luat măsuri 
excelente pentru a atinge echilibrul de gen; 
insistă să existe echilibru de gen la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul directorilor 
generali;

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului este o componentă-cheie a 
succesului său; atrage atenția asupra 
dificultăților întâmpinate în recrutarea 
funcționarilor de anumite naționalități; îl 
invită pe Secretarul General să facă tot 
posibilul pentru a atinge un echilibru 
geografic, atât în ceea ce privește numărul 
total de funcționari pe fiecare țară, cât și 
numărul de posturi de conducere; 
recunoaște că s-au luat măsuri excelente 
pentru a atinge echilibrul de gen; cere să se 
ia măsuri urgente pentru a realiza 
echilibrul de gen la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel de directori generali;

Or. en

Amendamentul 42
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului este o componentă-cheie a 
succesului său; atrage atenția asupra 
dificultăților întâmpinate în recrutarea 
funcționarilor de anumite naționalități; îl 
invită pe Secretarul General să facă tot 
posibilul pentru a atinge un echilibru 
geografic, atât în ceea ce privește numărul 
total de funcționari în funcție de țară, cât și 

34. este convins că atractivitatea 
Parlamentului este o componentă-cheie a 
succesului său; atrage atenția asupra 
dificultăților întâmpinate în recrutarea 
funcționarilor de anumite naționalități; îl 
invită pe Secretarul General să facă tot 
posibilul pentru a atinge un echilibru 
geografic, atât în ceea ce privește numărul 
total de funcționari pe fiecare țară, cât și 
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în ceea ce privește numărul de posturi de 
conducere; recunoaște că s-au luat măsuri 
excelente pentru a atinge echilibrul de gen; 
insistă să existe echilibru de gen la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul directorilor 
generali;

numărul de posturi de conducere; 
recunoaște că s-au luat măsuri excelente 
pentru a atinge echilibrul de gen; cere să se 
facă mai mult în direcția echilibrului de 
gen la toate nivelurile, inclusiv la nivelul 
directorilor generali;

Or. en

Amendamentul 43
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. regretă că țările care au aderat la 
UE după 2004 sunt în continuare 
subreprezentate, mai ales în posturi înalte, 
problema fiind că chiar dacă cetățenii din 
noile state membre sunt într-adevăr 
angajați, de promovat sunt promovați mai 
mult cei din vechile state membre, 
consecința fiind adâncirea tot mai mare a 
prăpastiei dintre statele vechi și cele noi; 
cere să se rectifice această situație;

Or. hu

Amendamentul 44
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. semnalează că în urma 
concursurilor interne din perioada 2014-
2019, 30 de angajați au fost numiți în cea 
mai înaltă treaptă de salarizare a AD9, 16 
din care proveneau din două mari state 
membre vechi, prin urmare s-a înregistrat 
un număr șocant de mare de numiri din 
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aceste două țări pe toată durata 
legislaturii și îl roagă pe Secretarul 
General să explice motivul acestei 
disproporții;

Or. hu

Amendamentul 45
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. înțelege dificultatea de a recruta 
personal cu grade mai mici la Luxemburg, 
în special din categoria asistenților 
secretari; solicită o reformă a procedurilor 
de recrutare ale Oficiului European pentru 
Selecția Personalului, inclusiv proceduri de 
recrutare mai scurte, astfel încât recrutările 
să se apropie mai mult de nevoile 
instituțiilor;

35. regretă că este atât de greu să se 
recruteze personal cu grade mai mici la 
Luxemburg, în special din categoria 
asistenților secretari; subliniază că trebuie 
introdus un coeficient de corecție care să 
țină cont de costurile de trai mai ridicate 
din această țară și să se recruteze 
personal de grade superioare, pentru a 
rezolva această problemă structurală; 
solicită o reformă a procedurilor de 
recrutare ale Oficiului European pentru 
Selecția Personalului, inclusiv proceduri de 
recrutare mai scurte, astfel încât recrutările 
să se apropie mai mult de nevoile 
instituțiilor;

Or. en

Amendamentul 46
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 

36. consideră îmbucurător că articolul 
11 din Regulamentul de procedură a 



AM\1199139RO.docx 29/120 PE646.990v02-00

RO

obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese;

introdus obligația pentru raportori, 
raportori din umbră și președinții de 
comisie de a publica informații privind 
reuniunile pe care le au, în contextul 
rapoartelor pe care le elaborează, cu 
reprezentanții de interese, pentru a face 
Parlamentul să devină mai deschis, mai 
transparent și mai răspunzător în fața 
cetățenilor; constată cu satisfacție că, de la 
începutul noii legislaturi, pe site-ul 
Parlamentului este pusă la dispoziție 
infrastructura necesară pentru ca deputații 
să poată publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; încurajează 
orice efort care ar îmbunătăți acest 
instrument; sugerează ca instrumentul să 
devină mai ușor de utilizat și intrările mai 
comparabile, inclusiv prin conectarea la 
Registrul de transparență și la 
Observatorul legislativ, oferind acces 
pentru procesarea automată a datelor, 
opțiunea de a lega reuniunea de 
apartenența la o delegație, de a indica 
faptul că reuniunea a avut loc la nivel de 
personal, de a corela intrările de pe site-ul 
internet al Parlamentului cu propriul site 
internet al deputaților și eliminând 
obligația de a asocia fiecare reuniune cu 
apartenența la o comisie; solicită, de 
asemenea, Parlamentului să informeze 
mai bine deputații despre obligația 
raportorilor, a raportorilor alternativi și a 
președinților de comisii de a publica astfel 
de reuniuni;

Or. en

Amendamentul 47
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 

36. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 
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obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese;

obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; invită 
secretariatul să difuzeze informații 
detaliate și să organizeze cursuri de 
formare pentru a le facilita cabinetelor 
deputaților sarcina de a se conforma întru 
totul cu această obligație; regretă că 
infrastructura actuală nu include un 
proces pentru deputați și APA unde să 
poată face sugestii de îmbunătățire pe 
baza experienței utilizatorilor; invită 
serviciile parlamentare să redacteze un 
chestionar de feedback anual, urmând ca 
rezultatele să fie incluse într-un raport 
privind utilizarea acestui instrument;

Or. en

Amendamentul 48
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. salută acest pas pozitiv către o mai 
mare transparență și posibilitatea pentru 
toți deputații care doresc acest lucru să 
publice aceste informații prin intermediul 
infrastructurii de pe site-ul 
Parlamentului, chiar dacă deputatul nu 
este raportor, raportor alternativ sau 
președinte de comisie; consideră că 
această transparență sporită îi ajută pe 
cetățenii europeni să înțeleagă mai bine 
munca deputaților pe care i-au ales; de 
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aceea, regretă că această infrastructură 
pentru declararea reuniunilor există doar 
în limba engleză și nu în toate limbile 
oficiale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 49
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. recunoaște că producția de date 
publice într-un format deschis, care poate 
fi citit automat, ușor accesibil și 
reutilizabil oferă oportunități deosebite 
atât pentru transparența față de public, 
cât și pentru inovare; salută inițiativele 
actuale de a crea și a transforma o parte a 
datelor sale de interes pentru public în 
acest format; subliniază necesitatea de a 
avea o abordare mai ușor de utilizat, mai 
sistematică și mai coordonată față de 
astfel de inițiative, înscrisă într-o politică 
bine definită a Parlamentului European 
în domeniul datelor deschise;

Or. en

Amendamentul 50
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. recunoaște valoarea adăugată pe 
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care o pot oferi software-urile gratuite și 
cu sursă deschisă pentru Parlament; 
subliniază, în special, rolul lor în 
creșterea transparenței și evitarea 
efectelor de dependență de un singur 
furnizor; recunoaște, de asemenea, 
potențialul său de îmbunătățire a 
securității, deoarece permite identificarea 
și remedierea defectelor; recomandă cu 
convingere ca orice software dezvoltat 
pentru instituție să fie pus la dispoziția 
publicului în baza unei licențe software 
gratuite și cu sursă deschisă;

Or. en

Amendamentul 51
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. observă că rezultatele votului prin 
apel nominal în plen ar trebui să fie 
disponibile într-un format deschis, care 
poate fi citit automat, și să fie ușor de 
văzut pe site-ul internet al Parlamentului; 
invită, prin urmare, Parlamentul să 
publice pe pagina de internet a sesiunii 
plenare versiunea prelucrabilă electronic 
a rezultatelor votului prin apel nominal, 
pe pagina de internet a proceselor-verbale 
ale sesiunilor plenare;

Or. en

Amendamentul 52
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. pe lângă raportul comun al 
Parlamentului și al Comisiei cu privire la 
activitățile registrului de transparență, 
solicită Parlamentului să elaboreze un 
raport anual detaliat cu privire la 
reprezentanții de interese și alte 
organizații care au avut acces în clădirile 
Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 53
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 36 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36d. solicită Parlamentului să afișeze 
rezultatele votului deputaților în 
profilurile lor respective de pe site-ul 
internet al Parlamentului; îi cere, de 
asemenea, Parlamentului să creeze 
infrastructura necesară și să publice 
rezultatele tuturor voturilor prin apel 
nominal într-o bază de date centrală, ușor 
de consultat și ușor de utilizat;

Or. en

Amendamentul 54
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. se arată foarte îngrijorat de faptul 
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că unul dintre funcționarii implicați în 
anchetele Oficiului European de Luptă 
Antifraudă privind Biroul European de 
Sprijin pentru Azil lucrează în prezent în 
Parlament; solicită Secretarului General 
să informeze imediat Comisia pentru 
control bugetar despre etapele 
procedurale parcurse în acest caz;

Or. en

Amendamentul 55
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Neutralitatea emisiilor de dioxid de 
carbon la Parlament până în 2030

Or. en

Amendamentul 56
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. este de părere că, după declarația 
privind situația de urgență a climei, 
Parlamentul trebuie să conducă prin 
puterea exemplului și să se angajeze să 
ajungă la o amprentă de carbon zero până 
în 2030; solicită de urgență un raport 
detaliat și o contabilizare a compensării 
emisiilor de CO2 ale Parlamentului; 
solicită Grupului de lucru EMAS al 
Biroului să modifice indicatorii-cheie de 
performanță și actualul plan de reducere 
a emisiilor de CO2 pentru a atinge 
neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
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până în 2030;

Or. en

Amendamentul 57
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. subliniază că aproximativ 67 % 
din amprenta de carbon a Parlamentului 
provine din transportul de persoane; 
speră ca Biroul să elaboreze un sistem de 
rambursare a cheltuielilor de deplasare, 
care să includă costul compensării 
emisiilor de CO2 în prețul călătoriei și să 
stimuleze utilizarea transportului 
ecologic;

Or. en

Amendamentul 58
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. ia notă de faptul că normele 
revizuite care reglementează plata 
contribuțiilor financiare pentru grupurile 
de vizitatori sponsorizate au intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2017; invită 
Secretarul General să pună la dispoziție 
fără întârziere evaluarea acestor norme; 
este extrem de îngrijorat de recentele 
cazuri de utilizare abuzivă; are 
convingerea fermă că normele care 
reglementează plata contribuțiilor 
financiare ar trebui să fie revizuite cât 
mai curând posibil, pentru a se evita 
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posibilitatea ca deputații să își tragă vreun 
beneficiu necuvenit; solicită Biroului să 
generalizeze rambursarea pe bază de 
factură pentru grupurile de vizitatori; 
reamintește solicitarea sa de a elimina 
posibilitatea numirii APA ca șef de grup; 
își reiterează solicitarea de a se elimina 
posibilitatea de a numi APA ca 
conducător de grup;

Or. en

Amendamentul 59
Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Loránt 
Vincze, Vasile Blaga, Traian Băsescu, Dan-Ştefan Motreanu, Mircea-Gheorghe Hava, 
Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. Grupuri de vizitatori
cere să se revizuiască sistemul de calcul al 
contribuției financiare în cazul grupurilor 
de vizitatori; sistemul actual nu ține 
seama de fluctuația costurilor de cazare și 
de transport și nu ține pasul cu inflația;

Or. en

Amendamentul 60
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. ia notă de faptul că normele 
revizuite care reglementează plata 
contribuțiilor financiare pentru grupurile 
de vizitatori sponsorizate au intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2017; normele 
prevăd o rambursare separată pentru 
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cazare și masă; face un nou apel la 
adresa Biroului să generalizeze 
rambursarea pe bază de factură pentru 
grupurile de vizitatori;

Or. en

Amendamentul 61
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dispersia geografică a sediului 
Parlamentului

eliminat

Or. fr

Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. reamintește că Parlamentul are 
deja un sediu unic. În conformitate cu 
tratatele, sediul este la Strasbourg, unde 
deputații se reunesc de 12 ori pe an;

Or. en

Amendamentul 63
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. subliniază că Uniunea a ales să fie 
prezentă prin intermediul instituțiilor și 
agențiilor sale în mai multe state membre, 
ceea ce garantează o legătură strânsă cu 
cetățenii și asigură vizibilitatea 
europeană, în condițiile gospodăririi 
responsabile a fondurilor publice;

Or. en

Amendamentul 64
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că totalul costurilor 
aferente celor 12 misiuni anuale la 
Strasbourg se ridică la 27 211 000 EUR;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 65
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că totalul costurilor 
aferente celor 12 misiuni anuale la 
Strasbourg se ridică la 27 211 000 EUR;

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Katalin Cseh, Ramona Strugariu
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Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că totalul costurilor 
aferente celor 12 misiuni anuale la 
Strasbourg se ridică la 27 211 000 EUR;

37. subliniază că totalul costurilor 
aferente celor 12 misiuni anuale la 
Strasbourg se ridică la 27 211 000 EUR; 
solicită un raport privind emisiile totale de 
CO2 generate în 2018;

Or. en

Amendamentul 67
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că totalul costurilor 
aferente celor 12 misiuni anuale la 
Strasbourg se ridică la 27 211 000 EUR;

37. constată că totalul costurilor 
aferente activității Parlamentului la sediul 
său de la Strasbourg se ridică la 
27 211 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 68
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. cere să se facă un audit al costului 
total al tuturor misiunilor de la sediul 
Parlamentului din Strasbourg la 
Bruxelles;

Or. en
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Amendamentul 69
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. cere să se facă un audit al 
costurilor totale cu sediul Parlamentului 
de la Luxemburg, precum și un audit al 
costurilor aferente misiunilor la și de la 
Luxemburg atât la și de la Strasbourg, cât 
și la și de la Bruxelles;

Or. en

Amendamentul 70
Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. cere să se evalueze complet 
costurile fiecărui articol din tratat, pentru 
a extrage informații concrete importante 
pentru dezbaterea despre domeniile unde 
s-ar putea face economii bugetare;

Or. en

Amendamentul 71
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că costurile aferente celor 
12 deplasări anuale ale Parlamentului la 
Strasbourg se ridică în cazul deputaților 
la 21 266 689 EUR; observă că costurile 

eliminat
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anuale de deplasare se ridică la 3 631 082 
EUR pentru personalul Parlamentului și 
la 2 097 250 EUR pentru APA;

Or. fr

Amendamentul 72
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. constată că costurile aferente celor 
12 deplasări anuale ale Parlamentului la 
Strasbourg se ridică în cazul deputaților 
la 21 266 689 EUR; observă că costurile 
anuale de deplasare se ridică la 3 631 082 
EUR pentru personalul Parlamentului și 
la 2 097 250 EUR pentru APA;

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. observă că costul trenului Thalys a 
fost de 3 739 680 EUR în 2018 (față de 3 
668 532 EUR în 2017);

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Jean-François Jalkh
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Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. observă că costul trenului Thalys a 
fost de 3 739 680 EUR în 2018 (față de 3 
668 532 EUR în 2017);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 75
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg 
ar putea fi mai eficientă dacă ar fi 
transportați asistenții parlamentari 
acreditați (APA);

40. constată cu părere de rău că aceste 
cheltuieli suplimentare contravin 
principiului bunei gestiuni financiare și 
principiului disciplinei bugetare;

Or. en

Amendamentul 76
Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 



AM\1199139RO.docx 43/120 PE646.990v02-00

RO

disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenții parlamentari acreditați (APA);

disciplinei bugetare; reamintește că marea 
majoritate a deputaților în Parlamentul 
European și-au exprimat în diferite 
rezoluții sprijinul pentru un sediu unic 
pentru a asigura cheltuirea eficientă a 
banilor contribuabililor Uniunii; observă 
că Curtea a estimat că mutarea de la 
Strasbourg la Bruxelles ar putea genera 
economii anuale de 114 milioane EUR, 
plus o economie punctuală de 616 
milioane EUR dacă clădirile de la 
Strasbourg sunt cesionate cu succes sau 
un cost unic de 40 milioane EUR dacă nu 
sunt cesionate; constată că un sediu unic 
poate fi obținut numai printr-o modificare 
în unanimitate a tratatului; îndeamnă 
Consiliul să ia act de poziția 
Parlamentului, să își asume 
responsabilitatea și să acționeze în 
consecință; subliniază că deplasarea 
vehiculelor oficiale ale Parlamentului la 
Strasbourg ar putea fi mai eficientă dacă ar 
fi transportați asistenții parlamentari 
acreditați (APA);

Or. en

Amendamentul 77
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenții parlamentari acreditați (APA);

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; își reiterează apelul 
adresat Parlamentului de a avea un 
singur sediu, pentru a optimiza activitatea 
parlamentară și instituțională și pentru a 
reduce costurile politice și amprenta de 
carbon; admite că un sediu unic poate fi 
obținut numai printr-o modificare în 
unanimitate a tratatului; invită, prin 
urmare, participanții la Conferința 



PE646.990v02-00 44/120 AM\1199139RO.docx

RO

privind viitorul Europei să ia în 
considerare cele de mai sus; subliniază că 
deplasarea vehiculelor oficiale ale 
Parlamentului la Strasbourg ar putea fi mai 
eficientă dacă ar fi transportați deputați, 
asistenți parlamentari acreditați (APA) și 
membri ai personalului;

Or. en

Amendamentul 78
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenții parlamentari acreditați (APA);

40. subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar permite să fie 
transportați și asistenții parlamentari 
acreditați (APA);

Or. fr

Amendamentul 79
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
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subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenții parlamentari acreditați (APA);

subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenți parlamentari acreditați (APA), 
deputați și membri ai personalului; 
consideră că ar trebui măcar ca 
vehiculele oficiale ale Parlamentului să 
fie ocupate înainte de a se organiza 
autobuze de tip charter, atunci când 
trenurile charter dintre Bruxelles și 
Strasbourg sunt pline;

Or. en

Amendamentul 80
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg 
ar putea fi mai eficientă dacă ar fi 
transportați asistenții parlamentari 
acreditați (APA);

40. constată că aceste cheltuieli 
suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului;

Or. en

Amendamentul 81
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. constată că aceste cheltuieli 40. constată că aceste cheltuieli 
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suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
asistenții parlamentari acreditați (APA);

suplimentare contravin principiului bunei 
gestiuni financiare și principiului 
disciplinei bugetare; admite că un sediu 
unic poate fi obținut numai printr-o 
modificare în unanimitate a tratatului; 
subliniază că deplasarea vehiculelor 
oficiale ale Parlamentului la Strasbourg ar 
putea fi mai eficientă dacă ar fi transportați 
deputați, asistenți parlamentari acreditați 
(APA) sau alți membri ai personalului 
care au ordine de misiune;

Or. en

Amendamentul 82
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40b. subliniază că deplasarea 
vehiculelor oficiale ale Parlamentului 
doar cu șoferul la Strasbourg și înapoi 
mărește și mai mult impactul financiar și 
asupra mediului al celor 12 misiuni 
anuale la Strasbourg; salută faptul că 
există posibilitatea ca APA să fie 
transportați cu aceste vehicule la 
Strasbourg și înapoi, dar regretă că 
această opțiune nu este utilizată la 
capacitate maximă; invită Parlamentul să 
le permită și tuturor membrilor 
personalului Parlamentului și grupurilor 
politice să apeleze la această opțiune 
atunci când călătoresc la Strasbourg și să 
își îmbunătățească comunicarea cu 
privire la această posibilitate;

Or. en

Amendamentul 83
Daniel Freund
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. regretă impactul suplimentar 
asupra mediului al dispersiei geografice a 
Parlamentului, care generează 78 % din 
totalul emisiilor aferente personalului 
statutar al Parlamentului; consideră că, 
având în vedere că trebuie îndeplinite 
obiectivele Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și trebuie date 
exemple de măsuri benefice mediului, 
situația actuală este considerată 
nesustenabilă și iresponsabilă; invită 
Consiliul European să lanseze o dezbatere 
deschisă și transparentă pe această temă, 
în vederea stabilirii unui sediu unic al 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 84
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. subliniază că Uniunea, în calitate 
de semnatară a Acordului de la Paris din 
cadrul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, s-a 
angajat să mențină creșterea temperaturii 
medii la nivel mondial mult sub 2 °C peste 
nivelurile preindustriale și constată cu 
îngrijorare că cele 12 călătorii pe an la 
Strasbourg cresc în mod inutil emisiile de 
dioxid de carbon generate de Parlament;

Or. en
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Amendamentul 85
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește că, în 2018, Direcția 
Generală Comunicare (DG COMM) a 
avut 805 membri ai personalului și a 
gestionat 6,1 % din bugetul total al 
Parlamentului;

41. reamintește că, în 2018, personalul 
Direcției Generale Comunicare (DG 
COMM) cuprindea 805 membri; invită 
DG COMM ca în anii următori să 
utilizeze mai mult decât 6,1 % din bugetul 
total al Parlamentului, cum a făcut în 
2018;

Or. en

Amendamentul 86
Jean-François Jalkh

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută execuția integrală a bugetului 
în 2018 ca dovadă a faptului că s-a depus 
un efort maxim pentru a utiliza pe deplin 
toate resursele aflate la dispoziția DG 
COMM în scopul de a se adresa unui 
număr cât mai mare de cetățeni, ceea ce a 
avut o importanță deosebită în acest an 
preelectoral; constată cu satisfacție că, în 
2018, DG COMM a contribuit în mod 
activ la elaborarea și la organizarea 
strategiei electorale pentru alegerile 
europene;

42. salută execuția integrală a bugetului 
în 2018, o dovadă că DG COMM a făcut 
tot ce i-a stat în putință și a valorificat pe 
deplin toate resursele aflate la dispoziție 
pentru a se adresa unui număr cât mai 
mare de cetățeni, aspect de o importanță 
deosebită în acest an preelectoral; constată 
cu satisfacție că, în 2018, DG COMM a 
contribuit activ la elaborarea și la 
organizarea strategiei de campanie pentru 
alegerile europene; subliniază că DG 
COMM este obligată să nu utilizeze 
fondurile UE pentru a influența intențiile 
de vot ale alegătorilor;

Or. fr

Amendamentul 87
Tamás Deutsch
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Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută execuția integrală a bugetului 
în 2018 ca dovadă a faptului că s-a depus 
un efort maxim pentru a utiliza pe deplin 
toate resursele aflate la dispoziția DG 
COMM în scopul de a se adresa unui 
număr cât mai mare de cetățeni, ceea ce a 
avut o importanță deosebită în acest an 
preelectoral; constată cu satisfacție că, în 
2018, DG COMM a contribuit în mod activ 
la elaborarea și la organizarea strategiei 
electorale pentru alegerile europene;

42. salută execuția integrală a bugetului 
în 2018 ca dovadă a faptului că s-au depus 
eforturi pentru a utiliza pe deplin toate 
resursele aflate la dispoziția DG COMM în 
scopul de a se adresa unui număr cât mai 
mare de cetățeni, ceea ce a avut o 
importanță deosebită în acest an 
preelectoral; constată cu satisfacție că, în 
2018, DG COMM a contribuit în mod activ 
la elaborarea și la organizarea strategiei 
electorale pentru alegerile europene;

Or. en

Amendamentul 88
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. observă că indicatorul principal al 
DG COMM este, începând din 2017, 
numărul de ore de atenție pe care 
Parlamentul le primește pe toate canalele 
de comunicare; constată cu satisfacție că, 
dincolo de axarea pe nivelurile de atenție, 
DG COMM elaborează o metodologie 
pentru măsurarea economiei, eficienței și 
eficacității activităților sale la nivelul 
tuturor canalelor de comunicare; aprobă 
accentul pus pe vizibilitatea Parlamentului;

43. constată că, deși a făcut obiectul 
unei atenții deosebite, DG COMM 
elaborează o metodologie pentru măsurarea 
economiei, eficienței și eficacității 
activităților sale la nivelul tuturor canalelor 
de comunicare; aprobă accentul pus pe 
vizibilitatea Parlamentului; solicită să se 
depună mai multe eforturi în acest scop;

Or. en

Amendamentul 89
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier
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Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. invită DG COMM să își continue 
eforturile de îmbunătățire a site-ului public 
al Parlamentului, în special în ceea ce 
privește optimizarea motoarelor de căutare, 
și de creștere a vizibilității acestuia; 
îndeamnă DG COMM să creeze un site 
ușor de consultat, ușor accesibil de pe toate 
dispozitivele, mergând de la telefoane 
inteligente la computere de birou;

44. invită DG COMM să își continue 
eforturile de îmbunătățire a site-ului public 
al Parlamentului, în special în ceea ce 
privește optimizarea motoarelor de căutare, 
și de creștere a vizibilității acestuia; 
îndeamnă DG COMM să creeze un site 
ușor de consultat, ușor accesibil de pe toate 
dispozitivele, și anume de pe telefoane 
inteligente, tablete și computere de birou, 
punând un accent deosebit pe o versiune 
simplificată a site-ului pentru dispozitivele 
mobile;

Or. en

Amendamentul 90
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. subliniază slaba vizibilitate a 
Parlamentului în comparație cu alte 
instituții europene și internaționale;

Or. en

Amendamentul 91
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. recunoaște, în plus, îmbunătățirea 
semnificativă a utilizării platformelor de 
socializare de către Parlament, precum și 

46. recunoaște că s-au îmbunătățit 
utilizarea platformelor de socializare de 
către Parlament și acțiunile legate de 
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acțiunile legate de creșterea gradului de 
sensibilizare privind activitățile Uniunii; 
constată, de asemenea, că s-au investit 
eforturi semnificative într-o strategie 
cuprinzătoare pentru vizitatori și, cu un 
accent deosebit pe tineret, în punerea în 
aplicare a Programului „Școli-ambasador”;

creșterea gradului de sensibilizare privind 
activitățile Uniunii și îndeamnă în 
continuare Parlamentul să își intensifice 
activitatea pe platformele de socializare 
pentru a disemina rezultatele activităților 
sale în rândul cetățenilor Uniunii; 
constată, de asemenea, că s-au investit 
eforturi semnificative într-o strategie 
cuprinzătoare pentru vizitatori și, cu un 
accent deosebit pe tineret, în punerea în 
aplicare a Programului „Școli-ambasador”;

Or. en

Amendamentul 92
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. recunoaște, în plus, îmbunătățirea 
semnificativă a utilizării platformelor de 
socializare de către Parlament, precum și 
acțiunile legate de creșterea gradului de 
sensibilizare privind activitățile Uniunii; 
constată, de asemenea, că s-au investit 
eforturi semnificative într-o strategie 
cuprinzătoare pentru vizitatori și, cu un 
accent deosebit pe tineret, în punerea în 
aplicare a Programului „Școli-ambasador”;

46. recunoaște, în plus, îmbunătățirea 
semnificativă a utilizării platformelor de 
socializare de către Parlament și 
încurajează în continuare utilizarea 
platformelor rețelelor de socializare 
libere, autogăzduite și cu sursă deschisă 
care acordă o importanță deosebită 
protecției datelor utilizatorilor; ia act, în 
continuare, de acțiunile legate de creșterea 
gradului de sensibilizare privind activitățile 
Uniunii; constată, de asemenea, că s-au 
investit eforturi semnificative într-o 
strategie cuprinzătoare pentru vizitatori și, 
cu un accent deosebit pe tineret, în punerea 
în aplicare a Programului „Școli-
ambasador”;

Or. en

Amendamentul 93
Tamás Deutsch
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Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. constată că, în 2018, au fost 
organizate 285 de conferințe de presă în 
statele membre, la care au participat peste 
3 629 de jurnaliști; salută faptul că, în 
plus, 1 905 jurnaliști au fost invitați să 
participe la sesiunile plenare, iar 1 191 
jurnaliști au fost invitați să participe la 
seminare de presă organizate la nivel 
central; felicită DG COMM pentru 
utilizarea tuturor canalelor mass-media 
posibile pentru difuzarea activităților și 
realizărilor Parlamentului; invită direcția 
generală să acorde atenția cuvenită 
importanței platformelor de comunicare 
socială, precum și potențialului lor 
semnificativ și din ce în ce mai mare de a 
ajunge la cetățeni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 47 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. invită DG COMM să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune, pentru viitoarele cicluri de 
descărcare de gestiune, cu privire la 
obiectivele stabilite în anul respectiv, 
astfel încât să poată evalua eficacitatea 
activităților direcției generale;

Or. en

Amendamentul 95
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Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. sprijină activitățile 
Parlamentariumului, care și-a primit 
vizitatorul cu numărul 2 milioane la 11 
iulie 2018, succesul proiectelor-pilot 
Europa Experience de la Berlin, Ljubljana, 
Strasbourg și Helsinki; își exprimă 
recunoștința față de Unitatea pentru vizite 
și seminare, care a primit un număr-
record de vizitatori în 2018;

48. sprijină activitățile 
Parlamentariumului, care și-a primit 
vizitatorul cu numărul 2 milioane la 
11 iulie 2018, succesul proiectelor-pilot 
Europa Experience de la Berlin, Ljubljana, 
Strasbourg și Helsinki;

Or. en

Amendamentul 96
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. reamintește că 2018 a marcat 
primul an complet de funcționare pentru 
Casa Istoriei Europene; constată că Casa 
Istoriei Europene a primit 164 158 de 
vizitatori; salută acordul de cofinanțare cu 
Comisia, care asigură o contribuție anuală 
la costurile de exploatare;

49. reamintește că 2018 a marcat 
primul an complet de funcționare pentru 
Casa Istoriei Europene; constată că Casa 
Istoriei Europene a primit 164 158 de 
vizitatori; salută acordul de cofinanțare cu 
Comisia, care asigură o contribuție anuală 
la costurile de exploatare; este în 
continuare profund îngrijorat de 
rapoartele privind condițiile de lucru din 
Casa Istoriei Europene cu contractantul 
anterior și solicită urgent Secretarului 
General să informeze Comisia pentru 
control bugetar a Parlamentului cu 
privire la situația angajaților Casei 
Istoriei Europene cu noul contractant; 
solicită, de asemenea, Secretarului 
General să publice cifrele privind 
costurile totale ale contractantului și 
suma cheltuită pentru salariile angajaților 
Casei Istoriei Europene;
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Or. en

Amendamentul 97
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. își reiterează solicitările privind 
îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
personalului DG EXPO;

Or. en

Amendamentul 98
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. insistă asupra importanței unei 
comunicări eficace în statele membre, 
asigurând în același timp eficiența din 
punctul de vedere al costurilor; invită 
toate părțile decidente implicate să depună 
eforturi pentru a obține o valoare adăugată 
mai mare, în special în ceea ce privește 
costurile de funcționare;

52. insistă asupra importanței unei 
comunicări eficace în statele membre, 
asigurând în același timp un bun raport 
cost-eficacitate; invită toate părțile 
decidente implicate să depună eforturi 
pentru a obține o valoare adăugată mai 
mare, în special în ceea ce privește 
costurile de funcționare;

Or. en

Amendamentul 99
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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52a. invită Parlamentul și statele 
membre să își intensifice cooperarea cu 
birourile lor de legătură; solicită ca 
birourile de legătură ale Parlamentului 
European să își mărească vizibilitatea cu 
ajutorul unor evenimente și al unei 
activități intense pe platformele de 
comunicare socială pentru a comunica cu 
cetățenii; invită birourile de legătură să 
își intensifice cooperarea și comunicarea 
cu diferitele instituții europene, cu scopul 
de a eficientiza funcționarea birourilor de 
legătură;

Or. en

Amendamentul 100
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. remarcă că sarcina birourilor de 
informare ale Parlamentului este limitată 
la menținerea relațiilor și furnizarea de 
informații, Parlamentul fiind reprezentat 
în statele membre de membrii aleși ai 
Parlamentului European; cere să se țină 
cont de acest aspect în planificarea și 
implementarea oricăror posibile reforme 
care vor afecta birourile de informare;

Or. hu

Amendamentul 101
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 52 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52b. solicită revizuirea de către 
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Parlament a numărului total al birourilor 
de legătură din fiecare stat membru; 
recomandă să se închidă cel puțin două 
birouri, unul în Franța și unul în 
Polonia; îndeamnă Parlamentul să 
stabilească numărul maxim de două 
birouri de legătură într-un stat membru, 
iar populația minimă pentru ca un stat să 
poată avea două birouri să fie stabilită la 
40 de milioane;

Or. en

Amendamentul 102
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. este foarte îngrijorat de faptul că 
53 de posturi de AST din birourile de 
legătură au fost suprimate în timp ce 
aceleași birouri au angajat un număr 
semnificativ de agenți contractuali noi; 
invită Secretarul General să asigure 
personal permanent suficient în birourile 
de legătură; consideră, de asemenea că, 
având în vedere nivelul lor de 
responsabilitate în ceea ce privește 
resursele umane și financiare, șefii 
birourilor de legătură ar trebui să fie în 
continuare șefi de unitate și să nu fie 
retrogradați la funcția de șefi de serviciu;

Or. en

Amendamentul 103
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. constată că biroul de legătură din 
Atena a cheltuit în 2018 38 400 EUR 
pentru închirierea unor spații de parcare; 
consideră că aceste costuri sunt 
disproporționat de mari, având în vedere 
că în prezent în acest birou lucrează șase 
angajați; solicită Parlamentului să 
investigheze motivele pentru aceste 
costuri și, dacă este necesar, să ia 
măsurile adecvate pentru a remedia 
situația;

Or. en

Amendamentul 104
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. ia act de decizia Biroului din 11 
februarie 2019 privind sprijinul 
parlamentar acordat Misiunii UE la 
ASEAN în Jakarta, Delegației UE pe lângă 
Uniunea Africană la Addis Abeba și 
Delegației UE la ONU la New York; 
consideră că, având în vedere natura 
specifică a acestui sprijin parlamentar, 
Comisia pentru control bugetar a 
Parlamentului ar trebui să primească anual 
informații detaliate în cadrul descărcării de 
gestiune a Parlamentului;

54. ia act cu îngrijorare de decizia 
Biroului din 11 februarie 2019 privind 
sprijinul parlamentar acordat Misiunii UE 
la ASEAN în Jakarta, Delegației UE pe 
lângă Uniunea Africană la Addis Abeba și 
Delegației UE la ONU la New York; 
consideră că, având în vedere natura 
specifică a acestui sprijin parlamentar, 
Comisia pentru control bugetar a 
Parlamentului ar trebui să primească anual 
informații detaliate privind resursele și 
rezultatele în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a Parlamentului; 
solicită Secretarului General să efectueze 
o analiză cost-beneficii privind acest 
sprijin parlamentar în materie de 
diplomație până la sfârșitul anului 2020 și 
înainte de orice extindere preconizată în 
alte regiuni ale lumii;

Or. en
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Amendamentul 105
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit al asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA; salută 
introducerea unei proceduri simplificate 
și mai rapide de recrutare a APA, precum 
și progresele înregistrate în ceea ce 
privește gestionarea electronică a 
dosarelor;

57. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit a asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA;

Or. en

Amendamentul 106
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit al asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA; salută 
introducerea unei proceduri simplificate și 
mai rapide de recrutare a APA, precum și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
gestionarea electronică a dosarelor;

57. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit a asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA; salută 
introducerea unei proceduri simplificate și 
mai rapide de recrutare a APA, precum și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
gestionarea electronică a dosarelor; solicită 
ca echipele administrative ale 
Parlamentului responsabile cu recrutarea 
APA să fie consolidate înainte de 
începutul fiecărui nou mandat, pe 
perioada necesară pentru asigurarea unei 
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formări cuprinzătoare în prealabil și până 
la finalizarea perioadei cu un volum 
ridicat de lucru;

Or. en

Amendamentul 107
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. îi solicită din nou administrației să 
asigure, cât mai repede posibil în 
următoarea legislatură, cursuri de 
formare sau publicații, în special pentru 
noii asistenți, inclusiv privind chestiuni de 
ordin practic și administrativ (ordine de 
misiune, controale medicale, acreditări, 
viniete pentru parcare, grupuri de 
vizitatori, expoziții etc.), pentru a evita 
erorile sistemice care afectează buna 
desfășurare a procedurilor administrative 
care îi privesc;

Or. en

Amendamentul 108
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 57 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57b. solicită insistent ca APA să 
primească aceeași indemnizație de ședere 
ca și personalul statutar pentru misiunile 
la sesiunile de la Strasbourg;

Or. en
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Amendamentul 109
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. constată că, în 2018, indicatorul 
principal al DG PERS este timpul în care 
sunt livrate rezultatele; ia act cu 
satisfacție de faptul că obiectivele și 
metodele de colectare a datelor au fost 
îmbunătățite prin intermediul unei 
evaluări în general pozitive a rezultatelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 110
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/201912al Curții de Conturi 
Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în 
cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; este preocupat de faptul că 
condițiile de încadrare în muncă mai puțin 
favorabile au redus atractivitatea Uniunii 
ca angajator într-un moment în care aceasta 
se confruntă deja cu dificultăți în atragerea 
unor efective suficiente de personal dintr-o 
serie de state membre;

61. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/201912 al Curții de Conturi 
Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în 
cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; ia act cu îngrijorare de 
observațiile Curții care se aplică și altor 
instituții ale Uniunii, inclusiv 
Parlamentului, și salută, prin urmare, 
disponibilitatea Comisiei de a accepta 
recomandările Curții; sprijină poziția 
exprimată de Comisia sa pentru control 
bugetar12b privind această chestiune; 
regretă impactul negativ al pachetului de 
reforme din 2014 asupra mai multor 
aspecte esențiale legate de resursele 
umane din instituțiile Uniunii; este 
preocupat, prin urmare, de faptul că 
condițiile de încadrare în muncă mai puțin 
favorabile au redus atractivitatea Uniunii 
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ca angajator într-un moment în care aceasta 
se confruntă deja cu dificultăți în atragerea 
unor efective suficiente de personal dintr-o 
serie de state membre; avertizează cu 
privire la consecințele grave pe care le-ar 
putea avea reducerea bugetului 
administrației sau reducerea personalului 
asupra viitorului funcției publice a 
Uniunii Europene și asupra punerii în 
aplicare a politicilor Uniunii; invită 
instituțiile Uniunii să realizeze cu calm o 
evaluare cuprinzătoare a impactului 
oricărei reforme sau revizuiri viitoare a 
Statutului funcționarilor asupra 
gestionării resurselor umane și asupra 
stării de bine a personalului;

_________________ _________________
12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.

12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.
12b Document de lucru referitor la 
punerea în aplicare, în cadrul Comisiei, a 
pachetului de reforme din 2014 privind 
personalul – economii substanțiale, dar 
nu fără consecințe pentru personal.

Or. en

Amendamentul 111
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/201912al Curții de Conturi 
Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în 
cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; este preocupat de faptul că 
condițiile de încadrare în muncă mai 

61. ia act de Raportul special nr. 
15/2019 al Curții de Conturi Europene, 
intitulat „Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal; 
subliniază că este important ca Uniunea 
să ofere salarii competitive în raport cu 
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puțin favorabile au redus atractivitatea 
Uniunii ca angajator într-un moment în 
care aceasta se confruntă deja cu 
dificultăți în atragerea unor efective 
suficiente de personal dintr-o serie de state 
membre;

sectorul privat din țara de reședință, în 
special dacă există dificultăți în atragerea 
unor efective suficiente de personal dintr-o 
serie de state membre;

_________________
12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții 
de Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 
2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe 
pentru personal.

Or. en

Amendamentul 112
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/201912al Curții de Conturi 
Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în 
cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; este preocupat de faptul că 
condițiile de încadrare în muncă mai puțin 
favorabile au redus atractivitatea Uniunii 
ca angajator într-un moment în care aceasta 
se confruntă deja cu dificultăți în atragerea 
unor efective suficiente de personal dintr-o 
serie de state membre;

61. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/201912 al Curții de Conturi 
Europene, intitulat „Punerea în aplicare, în 
cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; este preocupat de faptul că se 
poate ca condițiile de încadrare în muncă 
mai puțin favorabile să fi redus 
atractivitatea Uniunii ca angajator într-un 
moment în care aceasta se confruntă deja 
cu dificultăți în atragerea unor efective 
suficiente de personal dintr-o serie de state 
membre;

_________________ _________________
12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.

12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.
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Or. en

Amendamentul 113
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. salută faptul că promovarea 
egalității de șanse rămâne o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen continuă să fie pusă în 
aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul 
pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit 
la 40 %, iar pentru femeile în posturi de 
director la 35 % și în posturile de director 
general la 30 % până la sfârșitul anului 
2019;

62. reamintește că promovarea 
egalității de șanse este o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen continuă să fie pusă în 
aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul 
pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit 
la 40 %, iar pentru femeile în posturi de 
director la 35 % și în posturile de director 
general la 30 % până la sfârșitul anului 
2019; regretă totuși că foaia de parcurs 
privind egalitatea de gen nu este pusă în 
aplicare pe deplin, în special în ceea ce 
privește reprezentarea femeilor în posturi 
de conducere de nivel superior (40 %) 
până în 2020;

Or. en

Amendamentul 114
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. salută faptul că promovarea 
egalității de șanse rămâne o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen continuă să fie pusă în 
aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul 

62. salută faptul că promovarea 
egalității de șanse rămâne o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen continuă să fie pusă în 
aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul 
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pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit 
la 40 %, iar pentru femeile în posturi de 
director la 35 % și în posturile de director 
general la 30 % până la sfârșitul anului 
2019;

pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit 
la 40 %, iar pentru femeile în posturi de 
director la 35 % și în posturile de director 
general la 30 % până la sfârșitul anului 
2019; solicită stabilirea de urgență a unor 
obiective mai ambițioase și realizarea lor 
într-o perioadă scurtă de timp;

Or. en

Amendamentul 115
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. salută faptul că promovarea 
egalității de șanse rămâne o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen continuă să fie pusă în 
aplicare prin acțiuni concrete: obiectivul 
pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit 
la 40 %, iar pentru femeile în posturi de 
director la 35 % și în posturile de director 
general la 30 % până la sfârșitul anului 
2019;

62. salută faptul că promovarea 
egalității de șanse rămâne o componentă 
esențială a politicii de gestionare a 
resurselor umane aplicate de Parlament; ia 
act de faptul că foaia de parcurs privind 
egalitatea de gen, precum și necesitatea 
unui echilibru geografic continuă să fie 
puse în aplicare prin acțiuni concrete: 
obiectivul pentru femeile șefe de unitate a 
fost stabilit la 40 %, iar pentru femeile în 
posturi de director la 35 % și în posturile 
de director general la 30 % până la sfârșitul 
anului 2019;

Or. en

Amendamentul 116
Gilles Boyer, Pascal Durand, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona 
Strugariu, Sylvie Guillaume, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 62 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62a. propune ca, având în vedere că 
promovarea egalității de șanse rămâne o 
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componentă-cheie a politicii 
Parlamentului de gestionare a resurselor 
umane, să se pună un accent mai mare pe 
egalitatea de șanse pentru toți, în special, 
de exemplu, prin creșterea numărului de 
persoane cu dizabilități care lucrează în 
administrația Parlamentului; constată că 
în cadrul Biroului Parlamentului există 
deja un Grup la nivel înalt privind 
egalitatea de gen și diversitatea și solicită 
să se realizeze un studiu privind măsurile 
eficiente adoptate în statele membre și la 
nivel internațional pentru a crește 
participarea persoanelor cu dizabilități pe 
piața muncii, incluzând măsurile 
legislative; solicită ca Grupul la nivel 
înalt să prezinte Biroului Parlamentului 
un raport cu propuneri concrete după 
realizarea studiului și analizarea 
rezultatelor; solicită stabilirea de urgență 
a unor obiective ambițioase și realizarea 
lor într-o perioadă scurtă de timp;

Or. en

Amendamentul 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Vera Tax

Propunere de rezoluție
Punctul 62 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62a. regretă că deputatele în PE care 
sunt în concediu de maternitate nu pot fi 
înlocuite; consideră că lipsa acestei 
posibilități este, în esență, în contradicție 
cu valorile fundamentale ale Uniunii, 
deoarece transmite semnalul că votul 
pentru o femeie poate atrage după sine o 
nereprezentare temporară; consideră că 
imposibilitatea de a înlocui deputații în 
PE aflați în concediu pentru creșterea 
copilului, dar și deputații aflați în 
concediu medical de lungă durată este o 
problemă nerezolvată, deoarece aceștia nu 
pot nici vota prin reprezentant, ceea ce 
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duce la o reprezentare temporar 
dezechilibrată a cetățenilor europeni; 
invită Consiliul să modifice articolul 6 din 
Actul privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot 
universal direct (Actul electoral 
european) pentru a remedia această 
situație;

Or. en

Amendamentul 118
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. regretă faptul că, în perioada 2017-
2018, numărul femeilor care ocupă posturi 
de director general a rămas stabil, la 2 în 
cifre absolute, cu mult sub obiectiv; 
constată cu satisfacție că numărul femeilor 
în posturi de director a ajuns la 34 % la 
sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 
2019, iar la nivelul șefilor de unitate a 
crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 
39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște 
necesitatea unei abordări etapizate, dar 
subliniază că situația va fi satisfăcătoare 
numai după ce echilibrul de gen la nivelul 
conducerii va reflecta echilibrul de gen în 
rândul populației eligibile pentru aceste 
posturi; constată că există state membre 
care nu dețin niciun post de director 
și/sau director general și recomandă să se 
ia măsuri privind această situație în 
vederea realizării unui echilibru 
geografic;

63. regretă faptul că, în perioada 2017-
2018, numărul femeilor care ocupă posturi 
de director general a rămas stabil, la 2 în 
cifre absolute, cu mult sub obiectiv; 
constată cu satisfacție că numărul femeilor 
în posturi de director a ajuns la 34 % la 
sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 
2019, iar la nivelul șefilor de unitate a 
crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 
39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște 
necesitatea unei abordări etapizate, dar 
subliniază că situația va fi satisfăcătoare 
numai după ce echilibrul de gen la nivelul 
conducerii va reflecta echilibrul de gen în 
rândul populației eligibile pentru aceste 
posturi;

Or. en

Amendamentul 119
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Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. regretă faptul că, în perioada 2017-
2018, numărul femeilor care ocupă posturi 
de director general a rămas stabil, la 2 în 
cifre absolute, cu mult sub obiectiv; 
constată cu satisfacție că numărul femeilor 
în posturi de director a ajuns la 34 % la 
sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 
2019, iar la nivelul șefilor de unitate a 
crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 
39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște 
necesitatea unei abordări etapizate, dar 
subliniază că situația va fi satisfăcătoare 
numai după ce echilibrul de gen la nivelul 
conducerii va reflecta echilibrul de gen în 
rândul populației eligibile pentru aceste 
posturi; constată că există state membre 
care nu dețin niciun post de director și/sau 
director general și recomandă să se ia 
măsuri privind această situație în vederea 
realizării unui echilibru geografic;

63. regretă faptul că, în perioada 2017-
2018, numărul femeilor care ocupă posturi 
de director general a rămas stabil, la 2 în 
cifre absolute, cu mult sub obiectiv; 
constată cu satisfacție că numărul femeilor 
în posturi de director a ajuns la 34 % la 
sfârșitul lui 2018 și la 37 % în cursul anului 
2019, iar la nivelul șefilor de unitate a 
crescut la 38 % la sfârșitul anului 2018 și la 
39 % la sfârșitul anului 2019; recunoaște 
necesitatea unei abordări etapizate, dar 
subliniază că situația va fi satisfăcătoare 
numai după ce echilibrul de gen la nivelul 
conducerii va reflecta echilibrul de gen în 
rândul populației eligibile pentru aceste 
posturi; constată că există state membre 
care nu dețin niciun post de director și/sau 
director general și recomandă să se ia 
măsuri privind această situație; 
reamintește că este important ca toate 
recrutările să se bazeze pe competențe, 
ținând cont totodată de importanța 
echilibrului geografic în rândul 
personalului;

Or. en

Amendamentul 120
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 63 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. menționează că este important să 
se atingă un echilibru geografic în rândul 
personalului Parlamentului; invită, în 
acest sens, Parlamentul să se asigure că 
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personalul de la toate nivelurile, inclusiv 
de pe pozițiile de director și director 
general, este angajat și promovat fără 
discriminare pe motiv de naționalitate și 
că angajarea în Parlament este la fel de 
atractivă pentru cetățenii din toate statele;

Or. en

Amendamentul 121
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 63 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. deși au trecut mulți ani de la 
extinderea din 2004, nu există o creștere 
corespunzătoare a reprezentării noilor 
state membre la nivelul conducerii, unde 
Belgia, Germania, Spania și Italia sunt în 
continuare cu mult suprareprezentate;

Or. en

Amendamentul 122
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. aprobă soluțiile găsite pentru APA 
care au lucrat timp de două legislaturi 
consecutive fără întrerupere, dar cărora le 
lipsesc maximum două luni pentru a 
îndeplini cei zece ani de serviciu necesari 
pentru a avea dreptul la pensie în cadrul 
sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii; salută faptul că 
soluțiile găsite au permis APA vizați să 
finalizeze cei zece ani de serviciu 
necesari; constată cu satisfacție că s-a 

64. ia notă de soluțiile găsite pentru 
APA care au lucrat timp de două legislaturi 
consecutive fără întrerupere, dar cărora le 
lipseau maximum două luni pentru a 
îndeplini cei zece ani de serviciu necesari 
pentru a avea dreptul la pensie în cadrul 
sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii; regretă că soluția a 
fost pusă la dispoziție prea târziu, cu toate 
că în legislatura precedentă au fost 
lansate în permanență numeroase alerte; 
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găsit o soluție pentru 170 de cazuri din 
173;

regretă, de asemenea, că singura soluție 
găsită a depins doar de bunăvoința unor 
deputați care cunoșteau situația și s-au 
solidarizat cu acești APA; regretă, de 
asemenea, că administrația nu i-a 
informat pe deputații din noua legislatură 
despre această chestiune, întrucât se 
puteau face contracte mai mici de șase 
luni în astfel de cazuri, și ca urmare mulți 
dintre acești asistenți s-au chinuit mult să 
găsească un deputat care să le facă 
contract fără întrerupere pe o perioadă 
scurtă de timp, ba chiar unii dintre ei nu 
au reușit acest lucru (cel puțin 3 din cele 
170 de cazuri, din datele administrației);

Or. es

Amendamentul 123
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. aprobă soluțiile găsite pentru APA 
care au lucrat timp de două legislaturi 
consecutive fără întrerupere, dar cărora le 
lipsesc maximum două luni pentru a 
îndeplini cei zece ani de serviciu necesari 
pentru a avea dreptul la pensie în cadrul 
sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii; salută faptul că 
soluțiile găsite au permis APA vizați să 
finalizeze cei zece ani de serviciu 
necesari; constată cu satisfacție că s-a 
găsit o soluție pentru 170 de cazuri din 
173;

64. aprobă soluțiile găsite pentru APA 
care au lucrat timp de două legislaturi 
consecutive fără întrerupere, dar cărora le 
lipsesc maximum două luni pentru a 
îndeplini cei zece ani de serviciu necesari 
pentru a avea dreptul la pensie în cadrul 
sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 124
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová



PE646.990v02-00 70/120 AM\1199139RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. aprobă soluțiile găsite pentru APA 
care au lucrat timp de două legislaturi 
consecutive fără întrerupere, dar cărora le 
lipsesc maximum două luni pentru a 
îndeplini cei zece ani de serviciu necesari 
pentru a avea dreptul la pensie în cadrul 
sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii; salută faptul că 
soluțiile găsite au permis APA vizați să 
finalizeze cei zece ani de serviciu necesari; 
constată cu satisfacție că s-a găsit o 
soluție pentru 170 de cazuri din 173;

64. constată cu satisfacție că 170 din 
cei 173 de APA care au lucrat timp de două 
legislaturi consecutive fără întrerupere, dar 
cărora le lipseau maximum două luni 
pentru a îndeplini cei zece ani de serviciu 
necesari pentru a avea dreptul la pensie în 
cadrul sistemului de drepturi de pensie al 
instituțiilor Uniunii au reușit să obțină 
contracte noi; salută faptul că acest lucru 
înseamnă că APA vizați au putu astfel să 
finalizeze cei zece ani de serviciu necesari;

Or. en

Amendamentul 125
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. salută instituirea unui sistem 
extins de muncă la distanță pentru 
Secretariatul General al Parlamentului;

65. salută extinderea și eficientizarea 
posibilităților de muncă la distanță pentru 
Secretariatul General al Parlamentului, dar 
solicită trecerea rapidă la munca 
structurală la distanță, ca în cadrul 
Comisiei și al altor instituții;

Or. en

Amendamentul 126
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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65. salută instituirea unui sistem extins 
de muncă la distanță pentru Secretariatul 
General al Parlamentului;

65. salută instituirea unui sistem extins 
de muncă la distanță pentru Secretariatul 
General al Parlamentului; sprijină 
realizarea unui sondaj referitor 
experiența privind munca la distanță și 
solicită ca rezultatele evaluării să fie 
comunicate deputaților și tuturor 
serviciilor parlamentare;

Or. en

Amendamentul 127
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. solicită din nou utilizarea în mai 
mare măsură a videoconferințelor și a 
altor tehnologii, pentru a proteja mediul și 
a economisi resurse, în special pentru a 
reduce deplasările personalului între cele 
trei locuri de desfășurare a activității;

Or. en

Amendamentul 128
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, 
personalului și al APA, și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
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stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; se așteaptă ca rezultatele 
auditului extern să fie comunicate fără 
întârziere după ce vor deveni disponibile; 
salută faptul că unele grupuri și-au 
încurajat în mod ferm deputații să 
participe la cursuri de formare privind 
demnitatea și respectul la locul de muncă, 
pentru a oferi un exemplu, și încurajează 
grupurile care nu au făcut încă acest 
lucru să urmeze aceeași abordare;

timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; se așteaptă ca rezultatele 
auditului extern să fie comunicate fără 
întârziere după ce vor deveni disponibile;

Or. en

Amendamentul 129
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; se așteaptă ca 
rezultatele auditului extern să fie 
comunicate fără întârziere după ce vor 
deveni disponibile; salută faptul că unele 
grupuri și-au încurajat în mod ferm 

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
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deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
încurajează grupurile care nu au făcut 
încă acest lucru să urmeze aceeași 
abordare;

pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu și 
solicită organizarea unor cursuri de 
formare obligatorii pentru deputați și 
personal; se așteaptă ca foaia de parcurs 
să fie pusă în aplicare pe deplin și 
transparent;

Or. en

Amendamentul 130
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; se așteaptă ca 
rezultatele auditului extern să fie 
comunicate fără întârziere după ce vor 
deveni disponibile; salută faptul că unele 
grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
încurajează grupurile care nu au făcut 
încă acest lucru să urmeze aceeași 

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu și 
solicită organizarea unor cursuri de 
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abordare; formare obligatorii pentru deputați și 
personal; se așteaptă ca foaia de parcurs 
să fie pusă în aplicare pe deplin și 
transparent;

Or. en

Amendamentul 131
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. sprijină politica de toleranță zero a 
Parlamentului față de hărțuire și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; se așteaptă ca rezultatele 
auditului extern să fie comunicate fără 
întârziere după ce vor deveni disponibile; 
salută faptul că unele grupuri și-au 
încurajat în mod ferm deputații să participe 
la cursuri de formare privind demnitatea și 
respectul la locul de muncă, pentru a oferi 
un exemplu, și încurajează grupurile care 
nu au făcut încă acest lucru să urmeze 
aceeași abordare;

66. recunoaște politica de toleranță 
zero a Parlamentului față de hărțuire și 
acțiunile întreprinse pentru a descuraja 
hărțuirea la locul de muncă, în special 
adoptarea de către Birou, la 12 martie 
2018, a unei foi de parcurs actualizate 
pentru adaptarea măsurilor de prevenire și 
de sprijin timpuriu pentru a rezolva 
conflictele și situațiile de hărțuire dintre 
deputați și APA, stagiari sau alți membri ai 
personalului, un audit extern al practicilor 
și procedurilor interne ale Parlamentului, 
crearea unei rețele de consilieri 
confidențiali și a unei funcții de mediator, 
precum și organizarea unei audieri publice 
cu experți în hărțuirea la locul de muncă; 
se așteaptă ca rezultatele auditului extern 
să fie comunicate fără întârziere după ce 
vor deveni disponibile; salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
încurajează grupurile care nu au făcut încă 
acest lucru să urmeze aceeași abordare; cu 
toate acestea, invită Parlamentul să țină 
seama de numărul redus de cazuri de 
hărțuire care au loc în clădirile 
Parlamentului și să limiteze în consecință 
accentul pus pe această chestiune;

Or. en
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Amendamentul 132
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 66 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66a. solicită punerea în aplicare 
integrală a măsurilor recomandate în 
rezoluția Parlamentului din 26 octombrie 
2017 privind combaterea hărțuirii sexuale 
și a abuzului sexual în Uniunea 
Europeană, și anume organizarea unor 
cursuri de formare împotriva hărțuirii, 
obligatorii pentru toți membrii 
personalului și deputați, precum și 
reorganizarea celor două comitete 
existente într-un comitet independent; 
solicită acoperirea cheltuielilor medicale 
și de judecată ale victimelor hărțuirii, în 
conformitate cu articolul 24 din Statutul 
funcționarilor;

Or. en

Amendamentul 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 67 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. constată schimbarea iminentă a 
furnizorului de servicii pentru creșa 
Parlamentului; constată că există 
îngrijorări din cauza informațiilor 
limitate furnizate de serviciile relevante 
ale Parlamentului (DG PERS, DG INLO 
și DG SAFE) cu privire la schimbările pe 
care le implică acest nou contract; 
subliniază necesitatea ca Parlamentul să 
pună întotdeauna pe primul loc starea de 
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bine a copiilor din creșa sa atunci când 
evaluează o procedură de ofertare, alături 
de condițiile de lucru ale personalului 
angajat de prestatorul de servicii; 
reamintește că este necesar ca toți 
furnizorii de servicii să respecte pe deplin 
legislația belgiană și să se asigure că 
subcontractantul se aliniază la politica 
Parlamentului privind respectul și 
demnitatea la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 134
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 67 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. constată că, în februarie 2020, 
societatea Esedra va deveni noul furnizor 
de servicii pentru secțiile de creșă și 
grădiniță ale Parlamentului; constată că 
schimbarea furnizorilor a provocat mari 
îngrijorări în rândul deputaților, 
funcționarilor, diplomaților, experților 
naționali detașați și asistenților 
parlamentari acreditați ai Parlamentului 
care folosesc aceste servicii pentru copiii 
lor; solicită serviciilor competente ale 
Parlamentului să se asigure că niciuna 
dintre posibilele modificări ale modului în 
care funcționează secțiile de creșă și 
grădiniță introduse de noua conducere nu 
duce la o scădere a calității serviciilor 
comparativ cu cele oferite de furnizorul 
de servicii anterior;

Or. en

Amendamentul 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Propunere de rezoluție
Punctul 67 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. constată că se va schimba 
furnizorul de servicii pentru creșa 
Parlamentului și solicită o tranziție 
ușoară; subliniază că menținerea 
aceleiași calități a serviciilor și a 
condițiilor de muncă este esențială; 
solicită Secretarului General să asigure 
aceste condiții;

Or. en

Amendamentul 136
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 67 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. regretă profund că normele care 
reglementează creșele și grădinițele, 
aprobate la 26 aprilie 2018, sunt vagi și 
nu conțin specificații detaliate, în special 
în secțiunea 1 privind admiterea, în 
secțiunea 2 privind contribuția financiară 
și în secțiunea 3 privind informațiile 
practice; solicită Comitetului de 
gestionare a secțiilor de creșă și grădiniță 
ale Parlamentului să adopte specificații 
suficiente pentru ca normele să fie clare și 
transparente și să includă orice situații 
neobișnuite și specifice, cum ar fi 
situațiile familiale individuale sau copiii 
cu nevoi speciale; propune să se mențină 
pe site-uri informații actualizate despre 
serviciile de creșă și grădiniță, inclusiv 
contribuțiile și capacitatea actuală;

Or. en
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Amendamentul 137
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 67 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67b. regretă profund că nu a fost 
prevăzută nicio metodologie de stabilire a 
prețurilor în normele care reglementează 
creșele și grădinițele; solicită Comitetului 
de gestionare a secțiilor de creșă și 
grădiniță ale Parlamentului să adopte o 
metodologie clar definită de calculare a 
contribuției părinților, luând în 
considerare situațiile familiale specifice, 
cum ar fi familiile monoparentale sau 
procedurile de divorț aflate în curs de 
desfășurare; recomandă revizuirea 
articolului 4 din norme prin includerea 
unei contribuții maxime pentru a se 
asigura transparență suficientă și a 
preveni eventualele discrepanțe;

Or. en

Amendamentul 138
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. observă că volumul mare de 
muncă al personalului DG PERS conduce 
la o lipsă de flexibilitate în ceea ce 
privește modificarea APA, atunci când 
acest lucru este solicitat de un deputat și 
se justifică printr-o creștere a 
responsabilităților APA;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 139
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 70 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70a. subliniază că principiul eficienței 
costurilor trebuie luat în calcul în cea mai 
mare măsură posibilă în politica 
imobiliară a Parlamentului, atât în 
privința costurilor aferente clădirilor 
existente, cât și pentru noi proiecte; prima 
grijă trebuie să fie gestiunea financiară 
riguroasă, cu obiectivul de a realiza 
lucrările cu cele mai mici costuri posibile;

Or. hu

Amendamentul 140
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. constată că cel mai mare proiect 
imobiliar al Parlamentului - extinderea 
clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - 
se află la punctul de finalizare a primei 
faze, zona de est, care reprezintă 
aproximativ 70 % din întregul proiect; 
reamintește că, în prezent, personalul 
Parlamentului din Luxemburg este 
răspândit în patru clădiri; ia act de faptul 
că clădirea Konrad Adenauer va reuni 
toate serviciile sub același acoperiș și, ca 
atare, va permite realizarea unor 
economii considerabile în domeniile 
energiei, apei, securității și gestionării 
infrastructurii clădirii; subliniază că, deși 
anumite costuri legate de întârzierile în 
construcție au fost mai mari decât s-a 
prevăzut inițial, cheltuielile considerabil 
mai mici pentru costurile financiare ale 

73. constată că cel mai mare proiect 
imobiliar al Parlamentului - extinderea 
clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - 
se află la punctul de finalizare a primei 
faze; subliniază că, deși anumite costuri 
legate de întârzierile în construcție au fost 
mai mari decât s-a prevăzut inițial, 
cheltuielile considerabil mai mici pentru 
costurile financiare ale creditelor au permis 
Parlamentului să compenseze nevoile 
financiare suplimentare; subliniază că 
costul total al proiectului Adenauer rămâne 
de 32,5 milioane EUR în cadrul bugetului 
general aprobat;
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creditelor au permis Parlamentului să 
compenseze nevoile financiare 
suplimentare; subliniază că costul total al 
proiectului Adenauer rămâne de 32,5 
milioane EUR în cadrul bugetului general 
aprobat;

Or. en

Amendamentul 141
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. sprijină îmbunătățirea mediului de 
lucru pentru deputați la Bruxelles (1 birou 
personal + 2 birouri pentru personalul lor) 
și Strasbourg (1 + 1 birouri);

74. apreciază îmbunătățirea mediului 
de lucru pentru deputați la Bruxelles (1 
birou personal + 2 birouri pentru 
personalul lor) și la Strasbourg (1 + 1 
birouri); sprijină în continuare 
îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
deputaților, în conformitate cu punctul 98 
din prezentul document;

Or. en

Amendamentul 142
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. sprijină eforturile DG INLO de a 
consolida mecanismele de securitate prin 
realizarea de îmbunătățiri structurale și 
organizaționale, inclusiv securizarea 
perimetrelor clădirilor Weiss, Churchill și 
Pflimlin din Strasbourg și eforturile 
continue depuse pentru a securiza 
intrările de la Bruxelles (Montoyer 70, 
Square de Meeus și clădirea Wiertz) și 

75. sprijină eforturile DG INLO de a 
consolida mecanismele de securitate prin 
realizarea de îmbunătățiri structurale și 
organizaționale, inclusiv securizarea 
tuturor amplasamentelor fizice; insistă 
asupra necesității de a găsi un echilibru 
între deschiderea către cetățeni și cerințele 
de securitate;
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Strasbourg (clădirea Churchill); insistă 
asupra necesității de a găsi un echilibru 
între deschiderea către cetățeni și cerințele 
de securitate;

Or. en

Amendamentul 143
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 75 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75a. constată cu părere de rău că o 
serie de furnizori de servicii cruciale 
(bănci și magazine alimentare) au hotărât 
de curând să nu prelungească contractele 
pe termen lung semnate cu Parlamentul și 
le cere serviciilor de resort să cerceteze de 
ce a scăzut calitatea serviciilor disponibile 
la Parlament;

Or. hu

Amendamentul 144
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. ia act de demararea, în 2018, a 
lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; 
este preocupat însă de modul în care a fost 
asigurat accesul în clădire în timpul 
acestor lucrări și sugerează DG INLO să 
acorde o atenție mai mare asigurării 
siguranței utilizatorilor pe durata unor 
astfel de lucrări întreprinse în viitor;

76. ia act de demararea, în 2018, a 
lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; 
este preocupat însă de accesul periculos la 
aceste amplasamente în timpul lucrărilor 
și sugerează DG INLO să acorde o atenție 
mai mare asigurării siguranței utilizatorilor 
pe durata întreprinderii unor astfel de 
lucrări în viitor;

Or. en
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Amendamentul 145
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 76

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. ia act de demararea, în 2018, a 
lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; 
este preocupat însă de modul în care a fost 
asigurat accesul în clădire în timpul acestor 
lucrări și sugerează DG INLO să acorde o 
atenție mai mare asigurării siguranței 
utilizatorilor pe durata unor astfel de 
lucrări întreprinse în viitor;

76. ia act de demararea, în 2018, a 
lucrărilor de extindere a creșei Wayenberg; 
este preocupat însă de modul în care a fost 
asigurat accesul în clădire în timpul acestor 
lucrări și sugerează DG INLO și DG 
SAFE să acorde o atenție mai mare 
asigurării siguranței utilizatorilor pe durata 
unor astfel de lucrări întreprinse în viitor;

Or. ro

Amendamentul 146
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; insistă ca respectiva clădire să fie 
pregătită pentru o evoluție viitoare a 
activităților Parlamentului în deceniile care 
vor urma; reamintește că a fost lansat un 
concurs de arhitectură în vederea obținerii 
unor propuneri arhitecturale concrete și că 
o decizie finală privind proiectul ar trebui 
adoptată de autoritățile politice și bugetare;

78. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; insistă ca respectiva clădire să fie 
pregătită pentru evoluția viitoare a 
activităților Parlamentului în deceniile care 
vor urma; reamintește că a fost lansat un 
concurs de arhitectură în vederea obținerii 
unor propuneri arhitecturale concrete și că 
o decizie finală privind proiectul ar trebui 
să fie adoptată de autoritățile politice și 
bugetare; subliniază ca o astfel de decizie 
să aibă loc după publicarea unei evaluări 
a siguranței clădirii și după includerea în 
buget a planului care stă la baza deciziei;
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Or. en

Amendamentul 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; insistă ca respectiva clădire să fie 
pregătită pentru o evoluție viitoare a 
activităților Parlamentului în deceniile care 
vor urma; reamintește că a fost lansat un 
concurs de arhitectură în vederea obținerii 
unor propuneri arhitecturale concrete și că 
o decizie finală privind proiectul ar trebui 
adoptată de autoritățile politice și bugetare;

78. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; insistă ca clădirea să fie pregătită 
pentru evoluția viitoare a activităților 
Parlamentului în deceniile viitoare, în 
conformitate cu tratatele; reamintește că a 
fost lansat un concurs de arhitectură în 
vederea obținerii unor propuneri 
arhitecturale concrete și că o decizie finală 
privind proiectul ar trebui să fie adoptată 
de autoritățile politice și bugetare;

Or. en

Amendamentul 148
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. ia act de faptul că Biroul a aprobat 
introducerea proiectului „Europa 
Experience” în mai multe birouri de 
legătură și că acesta va fi pus în aplicare 
în următorii ani;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 149
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. sprijină internalizarea serviciului 
de șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat 
de satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
mașini oficiale înregistrat în 2018; 
consideră că mașinile oficiale ar trebui să 
aibă permisiunea de a transporta deputați 
și membri ai personalului care au ordine 
de misiune atunci când se deplasează de la 
Bruxelles la Strasbourg și înapoi;

80. respinge internalizarea Serviciului 
de șoferi; respinge ideea potrivit căreia ar 
trebui să se permită autoturismelor 
oficiale să transporte deputați și personal 
care au ordine de misiune atunci când se 
deplasează de la Bruxelles la Strasbourg și 
înapoi; reiterează faptul că 12 călătorii 
suplimentare pe an spre Strasbourg și 
înapoi generează costuri suplimentare și 
emisii de compuși dăunători;

Or. en

Amendamentul 150
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. sprijină internalizarea serviciului de 
șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de 
satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
mașini oficiale înregistrat în 2018; 
consideră că mașinile oficiale ar trebui să 
aibă permisiunea de a transporta deputați 
și membri ai personalului care au ordine 
de misiune atunci când se deplasează de la 
Bruxelles la Strasbourg și înapoi;

80. sprijină internalizarea Serviciului 
de șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat 
de satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
autoturisme oficiale, înregistrat în 2018; 
sugerează ca autoturismele oficiale să nu 
circule goale, ci să fie utilizate pentru a 
transporta deputați, personal și asistenți 
parlamentari care au ordine de misiune 
atunci când se deplasează de la Bruxelles la 
Strasbourg și înapoi;

Or. en

Amendamentul 151
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
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Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. sprijină internalizarea serviciului de 
șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de 
satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
mașini oficiale înregistrat în 2018; 
consideră că mașinile oficiale ar trebui să 
aibă permisiunea de a transporta deputați 
și membri ai personalului care au ordine 
de misiune atunci când se deplasează de la 
Bruxelles la Strasbourg și înapoi;

80. sprijină internalizarea Serviciului 
de șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat 
de satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
autoturisme oficiale, înregistrat în 2018; 
consideră că ar trebui să se permită 
autoturismelor oficiale să transporte 
deputați și personal care au ordine de 
misiune atunci când se deplasează de la 
Bruxelles la Strasbourg și înapoi; ia act de 
noua normă care impune șoferilor să 
aștepte maximum cinci minute la locul de 
colectare; înțelege necesitatea unei astfel 
de norme, însă, cu toate acestea, este 
preocupat de faptul că acest interval de 
timp este prea scurt;

Or. en

Amendamentul 152
Angelika Winzig

Propunere de rezoluție
Punctul 80 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80a. ia act de timpul de așteptare 
îndelungat al deputaților în aeroport 
înainte de plecarea autoturismelor spre 
Parlament, și sugerează găsirea unui mod 
mai eficient de gestionare a acestor timpi 
de așteptare;

Or. en

Amendamentul 153
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 80
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. sprijină internalizarea serviciului de 
șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de 
satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
mașini oficiale înregistrat în 2018; 
consideră că mașinile oficiale ar trebui să 
aibă permisiunea de a transporta deputați 
și membri ai personalului care au ordine de 
misiune atunci când se deplasează de la 
Bruxelles la Strasbourg și înapoi;

80. sprijină internalizarea serviciului de 
șoferi și ia act de nivelul foarte ridicat de 
satisfacție (99,9 %) pentru serviciul de 
mașini oficiale înregistrat în 2018; ia act 
cu satisfacție de măsurile luate de DG 
INLO de a asigura că mașinile 
oficiale sunt folosite pentru a transporta 
deputați și membri ai personalului care au 
ordine de misiune atunci când se 
deplasează de la Bruxelles la Strasbourg și 
înapoi;

Or. ro

Amendamentul 154
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 80 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80a. salută reducerea emisiilor de 
carbon a Parlamentului cu 37,7 % față de 
2006; ia act de faptul că emisiile provenite 
din transportul de persoane contribuie cu 
aproximativ 67 % la amprenta de carbon 
a Parlamentului; reamintește faptul că, 
prin decizia sa din 15 mai 2017, Biroul a 
aprobat propunerea de a oferi un mod 
eficient și de înaltă calitate pentru 
deputați, reducând în același timp la 
minimum impactul asupra mediului 
printr-o tranziție treptată către vehicule 
electrice pentru parcul auto al 
Parlamentului și prin promovarea 
ecologică din toate tipurile de transport cu 
un obiectiv de funcționare cu emisii zero 
în mediul urban și să aibă o flotă full-
electric 100% începând din 2024, pe lângă 
diverse măsuri deja în vigoare;

Or. ro



AM\1199139RO.docx 87/120 PE646.990v02-00

RO

Amendamentul 155
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 80 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80b. salută diferitele măsuri, unelte și 
instrumente, introduse în această privință 
de DG INLO pentru a reduce și mai mult 
emisiile de carbon generate de transportul 
de persoane, cum ar fi trenurile charter 
către Strasbourg, folosirea parcului de 
mașini oficiale ale Parlamentului pentru 
deplasarea personalului în perioadele de 
sesiune de la Strasbourg, transport de 
grup pentru comisii și grupurile politice 
pentru reuniuni și evenimente în afara 
clădirilor Parlamentului, libera utilizare a 
trenului, de asemenea, la aeroportul 
Bruxelles-National pentru membri, un 
parc auto de autoturisme de servicii 
durabile, care cuprinde din ce în ce mai 
mult vehicule cu emisii zero (full-electric, 
hidrogen etc.), o flotă modernă de 
biciclete de serviciu, precum și o 
infrastructură extinsă pentru bicicletele și 
vehiculele electrice private.

Or. ro

Amendamentul 156
Lara Wolters, Agnes Jongerius, Eider Gardiazabal Rubial, Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. își exprimă profunda preocupare cu 
privire la condițiile de lucru ale 
personalului de curățenie din cadrul 
Parlamentului și recomandă cu fermitate 
DG INLO să colaboreze cu societatea de 

81. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la condițiile de lucru la două dintre 
concesiunile externe contractate de 
Parlament, și anume personalul de 
curățenie și de restaurant din cadrul 
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curățenie subcontractată de Parlament, 
pentru a verifica respectarea legislației 
belgiene și pentru a se asigura că 
subcontractantul este aliniat la politica 
Parlamentului privind respectul și 
demnitatea la locul de muncă;

Parlamentului, și recomandă în mod ferm 
ca DG INLO să organizeze o anchetă 
independentă cu privire la satisfacția 
personalului în cauză subcontractat de 
Parlament, pentru a asigura respectul și 
demnitatea la locul de muncă; solicită o 
evaluare a politicii Parlamentului în 
materie de achiziții publice, având ca 
obiectiv îmbunătățirea, transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă 
pentru toate serviciile subcontractate; 
invită Parlamentul să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la rezultatele acestei 
evaluări;

Or. en

Amendamentul 157
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. își exprimă profunda preocupare 
cu privire la condițiile de lucru ale 
personalului de curățenie din cadrul 
Parlamentului și recomandă cu fermitate 
DG INLO să colaboreze cu societatea de 
curățenie subcontractată de Parlament, 
pentru a verifica respectarea legislației 
belgiene și pentru a se asigura că 
subcontractantul este aliniat la politica 
Parlamentului privind respectul și 
demnitatea la locul de muncă;

81. subliniază interesul cu privire la 
condițiile de lucru ale personalului de 
curățenie din cadrul Parlamentului 
recunoaște că DG INLO colaborează cu 
societatea de curățenie contractată de 
Parlament, și a stabilit că legislația 
relevantă ar trebui respectată, inclusiv 
cele sociale, de muncă și de mediu și 
contractantul; condițiile sociale, de 
muncă și de mediu trebuie aliniate la 
politica Parlamentului privind respectul și 
demnitatea la locul de muncă; invită, cu 
toate acestea, DG INLO să monitorizeze 
acest aspect în mod riguros în următorii 
ani și să organizeze o evaluare a 
satisfacției personalului de curățenie 
subcontractat, dar și o evaluare a politicii 
Parlamentului European în materie de 
achiziții publice;

Or. ro
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Amendamentul 158
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. își exprimă profunda preocupare cu 
privire la condițiile de lucru ale 
personalului de curățenie din cadrul 
Parlamentului și recomandă cu fermitate 
DG INLO să colaboreze cu societatea de 
curățenie subcontractată de Parlament, 
pentru a verifica respectarea legislației 
belgiene și pentru a se asigura că 
subcontractantul este aliniat la politica 
Parlamentului privind respectul și 
demnitatea la locul de muncă;

81. își exprimă profunda preocupare cu 
privire la condițiile de lucru ale 
personalului de curățenie din cadrul 
Parlamentului și recomandă cu fermitate 
DG INLO să colaboreze cu societatea de 
curățenie subcontractată de Parlament, 
pentru a verifica respectarea legislației 
belgiene și a se asigura că subcontractantul 
se conformează politicii Parlamentului 
privind respectul și demnitatea la locul de 
muncă; condamnă nu numai condițiile de 
muncă deplorabile, ci și politica de 
invizibilitate aplicată personalului de 
curățenie, care este forțat, de exemplu, să 
folosească doar intrarea laterală a 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 159
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 81 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81a. este îngrijorat de faptul că 
serviciul de resort tot nu a reușit să 
rezolve probleme rețelei de apă caldă de la 
Parlament și roagă comisia responsabilă 
ca pe viitor să ofere informații despre 
acțiunile luate pentru a combate infecția 
cu Legionella de la sediul Parlamentului;

Or. hu
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Amendamentul 160
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii al prețurilor și 
calității alimentelor din cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit mai 
dezechilibrat; solicită realizarea unui 
sondaj privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor în ceea ce privește raportul 
calitate-preț;

82. salută creșterea diversității ofertei 
la cantina cu autoservire a Parlamentului; 
cu toate acestea, este îngrijorat de faptul 
că, în ciuda faptului că a avut loc un apel 
public pentru o evaluare a costurilor și 
beneficiilor, raportul preț/calitate al ofertei 
este foarte nesatisfăcător; solicită 
reexaminarea evaluării calității și 
prețului, precum și a potențialului 
furnizor de servicii pe piață, având 
preocupări serioase cu privire la prețul și 
calitatea alimentelor și băuturilor;

Or. en

Amendamentul 161
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii al prețurilor și 
calității alimentelor din cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit mai 
dezechilibrat; solicită realizarea unui 
sondaj privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor în ceea ce privește raportul 
calitate-preț;

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii între prețurile și 
calitatea alimentelor din cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit iarăși 
mai dezechilibrat; cere să se facă un 
sondaj privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor față de raportul calitate-preț; 
este îngrijorat de faptul că societatea de 
catering externă recurge tot mai mult la 
personal temporar — cu consecințele de 
rigoare pentru calitatea serviciilor și 
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beneficiile și calitatea vieții profesionale și 
condițiile de muncă ale personalului 
permanent;

Or. es

Amendamentul 162
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii al prețurilor și 
calității alimentelor din cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit mai 
dezechilibrat; solicită realizarea unui 
sondaj privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor în ceea ce privește raportul 
calitate-preț;

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; 
subliniază faptul că, în pofida concurenței 
introduse în acest sector, raportul 
costuri/beneficii al prețurilor și calității 
alimentelor din cantina cu autoservire a 
Parlamentului necesită monitorizare 
continuă; recunoaște că sondajul privind 
gradul de satisfacție al utilizatorilor este 
utilizat în mod sistematic, de asemenea, 
inclusiv aspecte în ceea ce privește 
raportul calitate-preț;

Or. ro

Amendamentul 163
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. salută diversificarea ofertei în 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii al prețurilor și 
calității alimentelor din cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit mai 
dezechilibrat; solicită realizarea unui 

82. salută diversificarea ofertei la 
cantina cu autoservire a Parlamentului; este 
preocupat de faptul că, în pofida 
concurenței introduse în acest sector, 
raportul costuri/beneficii al prețurilor și 
calității alimentelor de la cantina cu 
autoservire a Parlamentului a devenit mai 
dezechilibrat; solicită lansarea unei 
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sondaj privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor în ceea ce privește raportul 
calitate-preț;

anchete privind gradul de satisfacție al 
utilizatorilor cu privire la raportul 
calitate/preț; solicită să fie aduse 
modificările necesare cu privire la 
raportul calitate/prețuri lipsit de echilibru 
ce reiese din rezultatele anchetei;

Or. en

Amendamentul 164
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 82 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82a. își exprimă solidaritatea cu 
lucrătorii grupului COMPASS care se 
confruntă cu reduceri de personal și cu 
înrăutățirea condițiilor lor de muncă;

Or. en

Amendamentul 165
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 91 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91a. atrage atenția că costul 
traducerilor variază mult de la o limbă la 
alta și roagă serviciul de resort să 
cerceteze cauzele acestor discrepanțe 
majore;

Or. hu

Amendamentul 166
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch
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Propunere de rezoluție
Punctul 93

Propunerea de rezoluție Amendamentul

93. recunoaște faptul că, în 2018, DG 
TRAD a înregistrat o creștere de 10 % a 
producției față de anul precedent, datorită 
caracterului ciclic al cererii de traduceri, 
care este strâns legat de activitatea 
parlamentară; ia act de faptul că volumul 
de traduceri interne în raport cu 
capacitatea a ajuns la 119,4 % (criteriul de 
referință: 100 %), iar rata de externalizare a 
fost de 32,8 % (31,4 % în 2017); invită DG 
TRAD să își continue activitatea de 
creștere a gradului de conformitate și de 
calitate a traducerilor externalizate;

93. recunoaște faptul că, în 2018, DG 
TRAD a înregistrat o creștere cu 10 % a 
producției față de anul precedent, datorită 
caracterului ciclic al cererii de traduceri, 
care este strâns legat de activitatea 
parlamentară; ia act cu îngrijorare de 
faptul că producția internă de traduceri în 
raport cu capacitatea a ajuns la 119,4 % 
(criteriul de referință: 100 %), iar rata de 
externalizare a fost de 32,8 % (față de 
31,4 % în 2017); face apel la DG TRAD să 
ia în considerare o pondere mai mare a 
externalizării, respectând criteriul de 
referință de 100 % și punând accentul pe 
calitate și pe caracterul impecabil al 
traducerilor; invită DG TRAD să își 
continue eforturile de creștere a verificării 
conformității și calității traducerilor 
externalizate;

Or. en

Amendamentul 167
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 99

Propunerea de rezoluție Amendamentul

99. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la uzura morală a aplicațiilor informatice 
ale direcției generale și la riscul de 
defectare a sistemelor informatice, ambele 
considerate ca fiind ridicate; invită DG 
FINS și DG ITEC să își continue 
cooperarea constructivă pentru a pune în 
aplicare măsuri adecvate de atenuare, 
inclusiv buna implementare a noului sistem 
de gestiune financiară și de contabilitate;

99. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la uzura morală a aplicațiilor 
informatice ale direcției generale și la 
riscul de defectare a sistemelor 
informatice, ambele fiind considerate a fi 
la un nivel ridicat; invită DG FINS și DG 
ITEC să își continue cooperarea 
constructivă pentru a pune în aplicare 
măsuri adecvate de atenuare, inclusiv buna 
implementare a noului sistem de gestiune 
financiară și de contabilitate;
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Or. en

Amendamentul 168
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 99

Propunerea de rezoluție Amendamentul

99. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
uzura morală a aplicațiilor informatice ale 
direcției generale și la riscul de defectare a 
sistemelor informatice, ambele considerate 
ca fiind ridicate; invită DG FINS și DG 
ITEC să își continue cooperarea 
constructivă pentru a pune în aplicare 
măsuri adecvate de atenuare, inclusiv buna 
implementare a noului sistem de gestiune 
financiară și de contabilitate;

99. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
uzura morală a aplicațiilor informatice ale 
direcției generale și la riscul de defectare a 
sistemelor informatice, ambele fiind 
considerate a fi la un nivel ridicat; invită 
DG FINS și DG ITEC să își intensifice 
cooperarea constructivă pentru a pune în 
aplicare măsuri adecvate de atenuare, 
inclusiv buna implementare a noului sistem 
de gestiune financiară și de contabilitate;

Or. en

Amendamentul 169
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Propunere de rezoluție
Punctul 100

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. salută eforturile semnificative 
pentru realizarea investițiilor actuale în 
digitalizarea proceselor financiare, cum ar 
fi semnăturile electronice ale deputaților, în 
vederea consolidării serviciului oferit 
clienților, a eficienței administrative și a 
nivelului controalelor, în special 
introducerea rambursării online a 
cheltuielilor medicale ale deputaților și 
automatizarea registrului central de 
prezență, în vederea accelerării plăților 
drepturilor conexe și a extinderii funcțiilor 
e-Portalului, ca ghișeu unic de gestionare a 
drepturilor financiare și sociale ale 

100. aprobă eforturile semnificative 
pentru realizarea investițiilor actuale în 
digitalizarea proceselor financiare, cum ar 
fi semnăturile electronice ale deputaților, în 
vederea consolidării serviciului oferit 
clienților, a eficienței administrative și a 
nivelului controalelor, în special 
introducerea rambursării online a 
cheltuielilor medicale ale deputaților și 
automatizarea registrului central de 
prezență, în vederea accelerării plăților 
drepturilor conexe și a extinderii funcțiilor 
e-Portalului, ca ghișeu unic de gestionare a 
drepturilor financiare și sociale ale 
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deputaților; deputaților; regretă ineficiențele de durată 
în ce privește introducerea și verificarea 
datelor, în special faptul că datele privind 
cheltuielile de deplasare ale deputaților 
sunt introduse în sistem de două ori, 
prima dată de către deputați, iar a doua 
oară de către administrație;

Or. en

Amendamentul 170
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută 
disponibilitatea în orice moment a 
centrului de apel al serviciului de voiaj, 
inclusiv la sfârșit de săptămână; insistă 
asupra unui mecanism simplu și ușor de 
utilizat de depunere a plângerilor, care să 
permită rezolvarea rapidă a oricăror 
probleme; regretă că biletele propuse de 
agenție nu sunt întotdeauna cele mai 
rentabile și că deputații se confruntă cu 
întârzieri în rambursarea cheltuielilor de 
călătorie; invită DG FINS să lanseze un 
sondaj privind satisfacția cu privire la 
serviciile agenției de voiaj, pentru a 
prezenta rezultatele acestuia până la 30 
iunie 2020 cel târziu;

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; ia act de utilizarea 
limitată a centrului de apeluri al agenției 
de voiaj, disponibil la sfârșit de săptămână, 
dar care nu cuprinde toate societățile 
utilizate de agenția de voiaj; insistă asupra 
unui mecanism simplu și ușor de utilizat de 
depunere a plângerilor, care să permită 
rezolvarea rapidă a oricăror probleme; 
regretă timpul lent de reacție a agenției la 
solicitările de bilete; regretă că biletele 
propuse de agenție nu sunt întotdeauna cele 
mai rentabile și că deputații se confruntă cu 
întârzieri în rambursarea cheltuielilor de 
călătorie; deplânge programul de lucru 
limitat al agenției, în special faptul că este 
închisă în după-amiezile de vineri, cu 
excepția după-amiezei de vineri înainte de 
o sesiune de la Strasbourg, lucru care 
limitează considerabil capacitatea 
personalului deputaților de a lucra 
eficient; invită DG FINS să lanseze o 
anchetă privind satisfacția cu privire la 
serviciile agenției de voiaj, pentru a 
prezenta rezultatele acestuia până la 30 
iunie 2020 cel târziu;
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Or. en

Amendamentul 171
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apel al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; insistă asupra unui mecanism 
simplu și ușor de utilizat de depunere a 
plângerilor, care să permită rezolvarea 
rapidă a oricăror probleme; regretă că 
biletele propuse de agenție nu sunt 
întotdeauna cele mai rentabile și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor de călătorie; 
invită DG FINS să lanseze un sondaj 
privind satisfacția cu privire la serviciile 
agenției de voiaj, pentru a prezenta 
rezultatele acestuia până la 30 iunie 2020 
cel târziu;

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apeluri al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; regretă faptul că deputații au 
întâmpinat dificultăți în a comunica cu 
centrul de apeluri al serviciului de voiaj în 
timpul și în afara programului de lucru și 
solicită o îmbunătățire a disponibilității; 
insistă asupra unui mecanism simplu și 
ușor de utilizat de depunere a plângerilor, 
care să permită rezolvarea rapidă a oricăror 
probleme; regretă că biletele propuse de 
agenție nu sunt întotdeauna cele mai 
rentabile și că deputații se confruntă cu 
întârzieri considerabile în rambursarea 
cheltuielilor de călătorie; invită DG FINS 
să demareze o anchetă privind satisfacția 
cu privire la serviciile agenției de voiaj, și 
să prezinte rezultatele acesteia până la 30 
iunie 2020 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 172
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. ia act de faptul că noua agenție de 101. ia act de faptul că noua agenție de 
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voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apel al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; insistă asupra unui mecanism 
simplu și ușor de utilizat de depunere a 
plângerilor, care să permită rezolvarea 
rapidă a oricăror probleme; regretă că 
biletele propuse de agenție nu sunt 
întotdeauna cele mai rentabile și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor de călătorie; 
invită DG FINS să lanseze un sondaj 
privind satisfacția cu privire la serviciile 
agenției de voiaj, pentru a prezenta 
rezultatele acestuia până la 30 iunie 2020 
cel târziu;

voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apeluri al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; insistă asupra punerii în 
aplicare obligatorii a unui mecanism de 
depunere a plângerilor simplu și ușor de 
utilizat, care va permite soluționarea 
rapidă a oricăror probleme; consideră că 
este absolut inacceptabil că costul 
biletelor propuse de agenție este adesea 
mai mare decât prețurile online și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor lor de călătorie; 
invită DG FINS să demareze o anchetă 
privind satisfacția cu privire la serviciile 
agenției de voiaj, și să prezinte rezultatele 
acesteia până la 30 iunie 2020 cel târziu;

Or. en

Amendamentul 173
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută 
disponibilitatea în orice moment a 
centrului de apel al serviciului de voiaj, 
inclusiv la sfârșit de săptămână; insistă 
asupra unui mecanism simplu și ușor de 
utilizat de depunere a plângerilor, care să 
permită rezolvarea rapidă a oricăror 
probleme; regretă că biletele propuse de 
agenție nu sunt întotdeauna cele mai 
rentabile și că deputații se confruntă cu 
întârzieri în rambursarea cheltuielilor de 
călătorie; invită DG FINS să lanseze un 
sondaj privind satisfacția cu privire la 
serviciile agenției de voiaj, pentru a 

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; este încântat de 
faptul că centrul de apel al serviciului de 
voiaj este disponibil permanent, chiar și la 
sfârșit de săptămână; pledează pentru un 
mecanism simplu și ușor de utilizat de 
depunere a plângerilor, care să permită 
rezolvarea rapidă a oricăror probleme; 
regretă că biletele propuse de agenție și de 
serviciul competent omolog al DG FINS 
nu sunt întotdeauna cele mai rentabile și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor de călătorie; 
roagă DG FINS să facă un sondaj de 
satisfacție cu privire la serviciile agențiilor 
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prezenta rezultatele acestuia până la 30 
iunie 2020 cel târziu;

de voiaj și, pentru a putea prezenta 
rezultatele până la 30 iunie 2020, să 
întocmească rapoarte privind organizarea 
și responsabilitățile ce le revin DG FINS 
și agenției de voiaj a Parlamentului;

Or. es

Amendamentul 174
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 101

Propunerea de rezoluție Amendamentul

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apel al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; insistă asupra unui mecanism 
simplu și ușor de utilizat de depunere a 
plângerilor, care să permită rezolvarea 
rapidă a oricăror probleme; regretă că 
biletele propuse de agenție nu sunt 
întotdeauna cele mai rentabile și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor de călătorie; 
invită DG FINS să lanseze un sondaj 
privind satisfacția cu privire la serviciile 
agenției de voiaj, pentru a prezenta 
rezultatele acestuia până la 30 iunie 2020 
cel târziu;

101. ia act de faptul că noua agenție de 
voiaj a Parlamentului a început să 
funcționeze la 1 ianuarie 2019, în urma 
unei licitații publice; salută disponibilitatea 
în orice moment a centrului de apeluri al 
serviciului de voiaj, inclusiv la sfârșit de 
săptămână; insistă asupra unui mecanism 
simplu și ușor de utilizat de depunere a 
plângerilor, care să permită rezolvarea 
rapidă a oricăror probleme; regretă că 
biletele propuse de agenție nu sunt 
întotdeauna cele mai rentabile și că 
deputații se confruntă cu întârzieri în 
rambursarea cheltuielilor lor de călătorie; 
invită DG FINS să demareze o anchetă 
privind satisfacția cu privire la serviciile 
agenției de voiaj, și să prezinte rezultatele 
acesteia până la 30 iunie 2020 cel târziu; 
îndeamnă noua agenție de voiaj să 
reflecteze asupra rezultatelor obținute de 
ancheta privind gradul de satisfacție și să 
pună în aplicare îmbunătățiri în mod 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 175
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
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Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 103

Propunerea de rezoluție Amendamentul

103. reamintește că este obligatoriu un 
cont bancar separat pentru primirea 
indemnizației pentru cheltuieli generale;

103. reamintește că a avea un cont 
bancar separat pentru primirea 
indemnizației pentru cheltuieli generale 
este obligatoriu; invită Parlamentul să 
informeze periodic autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la numărul de deputați care respectă 
această obligație;

Or. en

Amendamentul 176
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 104

Propunerea de rezoluție Amendamentul

104. atrage atenția asupra faptului că, în 
reuniunea sa din 2 iulie 2018, Biroul a 
adoptat o nouă listă neexhaustivă de 
cheltuieli care pot fi acoperite din 
indemnizația pentru cheltuieli generale, 
care conține cele mai frecvente exemple de 
cheltuieli eligibile; ia act de faptul că, 
pentru deputații care doresc acest lucru, 
costurile aferente auditului voluntar de 
verificare a utilizării indemnizației pentru 
cheltuieli generale pot fi acoperite din 
indemnizația pentru cheltuieli generale; 
reamintește că toți deputații au libertatea de 
a prezenta modul de utilizare a 
indemnizației pentru cheltuieli generale și 
de a publica aceste informații pe site-urile 
lor personale;

104. atrage atenția asupra faptului că, la 
reuniunea sa din 2 iulie 2018, Biroul a 
adoptat o nouă listă neexhaustivă de 
cheltuieli care pot fi suportate din 
indemnizația pentru cheltuieli generale, 
care conține cele mai frecvente exemple de 
cheltuieli admisibile; ia act de faptul că, 
pentru deputații care doresc acest lucru, 
costurile aferente auditului voluntar de 
verificare a utilizării indemnizației pentru 
cheltuieli generale pot fi suportate din 
indemnizația pentru cheltuieli generale; 
reamintește că toți deputații au libertatea de 
a prezenta modul de utilizare a 
indemnizației pentru cheltuieli generale și 
de a publica aceste informații pe site-urile 
lor personale; invită Parlamentul să 
informeze periodic autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
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la numărul de deputați care urmează 
aceste recomandări;

Or. en

Amendamentul 177
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 105

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105. reamintește articolul 62 alineatele 
(1) și (2) din Decizia Biroului din 19 mai și 
9 iulie 2008, astfel cum a fost modificată 
(ultima modificare la 1 iulie 2019), privind 
Normele de aplicare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European, care 
prevede că „plățile”, inclusiv indemnizația 
pentru cheltuieli generale, „sunt rezervate 
exclusiv finanțării activităților legate de 
exercitarea mandatului deputaților și nu pot 
fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor 
personale sau pentru a finanța subvenții sau 
donații cu caracter politic” și că „deputații 
restituie Parlamentului sumele neutilizate, 
cu excepția cazului în care sumele 
respective sunt rambursate sub formă de 
sume forfetare”;

105. reamintește articolul 62 alineatele 
(1) și (2) din Decizia Biroului din 19 mai și 
9 iulie 2008, astfel cum a fost modificată 
(ultima modificare la 1 iulie 2019), privind 
Normele de aplicare a Statutului 
deputaților în Parlamentul European, care 
prevede că „plățile”, inclusiv indemnizația 
pentru cheltuieli generale, „sunt rezervate 
exclusiv finanțării activităților legate de 
exercitarea mandatului deputaților și nu pot 
fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor 
personale sau pentru a finanța subvenții sau 
donații cu caracter politic” și că „deputații 
restituie Parlamentului sumele neutilizate, 
cu excepția cazului în care sumele 
respective sunt rambursate sub formă de 
sume forfetare”; solicită Secretarului 
General și Biroului Parlamentului 
European să se asigure că aceste 
dispoziții sunt pe deplin puse în aplicare și 
respectate și să informeze în mod regulat 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la numărul deputaților 
care au rambursat sumele neutilizate;

Or. en

Amendamentul 178
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu
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Propunere de rezoluție
Punctul 105 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105a. îl invită pe Secretarul General să 
pregătească un raport detaliat adresat 
Comisiei pentru control bugetar a 
Parlamentului cu privire la restituirea 
indemnizației pentru cheltuieli generale 
de către deputații care nu au fost realeși 
în 2019;

Or. en

Amendamentul 179
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 105 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105a. reamintește că Grupul de lucru ad-
hoc pentru definirea și publicarea 
normelor privind utilizarea indemnizației 
pentru cheltuieli generale a recomandat 
Biroului, în cursul legislaturii anterioare, 
reluarea discuțiilor privind indemnizația 
pentru cheltuieli generale și încheierea 
unui acord care să oblige deputații să:
păstreze toate chitanțele legate de 
indemnizația pentru cheltuieli generale, 
să le prezinte unui auditor independent 
responsabil de verificarea anuală a 
conturilor, să publice avizul auditorului și 
să restituie partea necheltuită din 
indemnizația pentru cheltuieli generale la 
sfârșitul mandatului;

Or. en

Amendamentul 180
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Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 105 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105b. reamintește, de asemenea, că 
plenul a adoptat următoarele modificări 
suplimentare legate de indemnizația 
pentru cheltuieli generale, pe lângă cele 
deja adoptate de Grupul de lucru ad-hoc, 
care necesită: o verificare prin sondaj a 
5 % din cheltuielile legate de indemnizația 
pentru cheltuieli generale efectuată de 
serviciul intern de audit al Parlamentului, 
iar rezultatele finale și constatările 
acestuia să facă parte din raportul anual 
de audit intern publicat de Parlament; 
deputații să publice anual o prezentare 
generală a cheltuielilor lor pe categorii 
(costuri de comunicare, închiriere de 
birouri, materiale de birou etc.);

Or. en

Amendamentul 181
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 105 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105b. ia act cu satisfacție de faptul că 
secretariatul a elaborat o soluție tehnică 
care le permite deputaților să publice pe 
pagina lor parlamentară oficială un audit 
voluntar sau confirmarea faptului că 
utilizarea indemnizației pentru cheltuieli 
generale este conformă cu normele 
aplicabile din Statutul deputaților și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
soluție care este disponibilă de la sfârșitul 
lunii septembrie 2019; invită secretariatul 
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să furnizeze birourilor deputaților 
informații detaliate suplimentare și să 
asigure formarea deputaților și a 
personalului acestora cu privire la 
utilizarea acestei soluții;

Or. en

Amendamentul 182
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 105 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105c. regretă faptul că Biroul din 
legislatura precedentă nu a respectat 
niciuna dintre recomandările formulate 
de Grupul de lucru ad-hoc și de către plen 
și îndeamnă Biroul din actuala legislatură 
să pună în aplicare, cât mai curând 
posibil, voința democratică a plenului cu 
privire la indemnizația pentru cheltuieli 
generale;

Or. en

Amendamentul 183
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 105 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

105d. salută faptul că Biroul din 
legislatura precedentă a creat 
infrastructura necesară pe pagina 
deputaților de pe site-ul internet al 
Parlamentului pentru deputații care 
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doresc să publice un audit voluntar sau o 
confirmare a cheltuielilor pe care le 
efectuează cu privire la faptul că 
utilizarea indemnizației pentru cheltuieli 
generale respectă normele aplicabile din 
Statutul deputaților și măsurile de punere 
în aplicare a acestuia; invită Parlamentul 
să își îmbunătățească comunicarea cu 
deputații cu privire la această posibilitate 
și la modul în care să o utilizeze în 
practică;

Or. en

Amendamentul 184
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. constată că deficitul actuarial 
estimat al Fondului facultativ de pensii se 
ridica la 286,1 milioane EUR la sfârșitul 
anului 2018; constată, de asemenea, că la 
sfârșitul anului 2018, valoarea activelor 
nete de care trebuie să se țină cont și 
angajamentul actuarial se ridicau la 112,3 
milioane EUR și, respectiv, la 398,4 
milioane EUR;

106. constată că deficitul actuarial 
estimat al regimului facultativ de pensii se 
ridica la 286,1 milioane EUR la sfârșitul 
anului 2018; constată, de asemenea, că la 
sfârșitul anului 2018, valoarea activelor 
nete de care trebuie să se țină cont și 
angajamentul actuarial se ridicau la 112,3 
milioane EUR și, respectiv, la 398,4 
milioane EUR; consideră că, în timp ce 
sistemele naționale de pensii trebuie să 
respecte standarde stricte și nu sunt 
autorizate să aibă niciun deficit actuarial, 
regimul facultativ de pensii se confruntă 
în prezent cu un deficit de 72 % din 
angajamentul actuarial; solicită 
Secretarului General să ia urgent în 
considerare măsuri îndrăznețe pentru a 
soluționa această situație persistentă, 
inclusiv reduceri și posibilitatea de 
lichidare a tuturor activelor.

Or. en
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Amendamentul 185
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. ia act de faptul că, la reuniunea sa 
din 10 decembrie 2018, Biroul a decis să 
modifice normele aplicabile sistemului de 
pensii prin creșterea vârstei de pensionare 
de la 63 la 65 de ani și introducerea unei 
prelevări de 5 % la plata pensiilor pentru 
viitorii pensionari, în vederea îmbunătățirii 
sustenabilității sale; consideră că decizia 
Biroului reprezintă un pas pozitiv; 
constată, cu toate acestea, că Parlamentul 
va rămâne responsabil pentru o sumă foarte 
importantă în viitor;

109. ia act de faptul că, la reuniunea sa 
din 10 decembrie 2018, Biroul a decis să 
modifice normele aplicabile sistemului de 
pensii prin creșterea vârstei de pensionare 
de la 63 la 65 de ani și introducerea unei 
prelevări de 5 % din cuantumul pensiilor 
la viitorii pensionari, în vederea 
îmbunătățirii sustenabilității sale; consideră 
că decizia Biroului reprezintă un pas 
pozitiv; constată, cu toate acestea, că 
Parlamentul va rămâne responsabil pentru 
o sumă foarte importantă în viitor; 
reamintește că articolul 27 alineatul (2) 
din Statutul deputaților în Parlamentul 
European prevede că „Drepturile 
dobândite și drepturile viitoare se 
păstrează integral”;

Or. en

Amendamentul 186
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 109

Propunerea de rezoluție Amendamentul

109. ia act de faptul că, la reuniunea sa 
din 10 decembrie 2018, Biroul a decis să 
modifice normele aplicabile sistemului de 
pensii prin creșterea vârstei de pensionare 
de la 63 la 65 de ani și introducerea unei 
prelevări de 5 % la plata pensiilor pentru 
viitorii pensionari, în vederea îmbunătățirii 
sustenabilității sale; consideră că decizia 
Biroului reprezintă un pas pozitiv; 
constată, cu toate acestea, că Parlamentul 
va rămâne responsabil pentru o sumă foarte 

109. sprijină în mod ferm rezultatele 
reuniunii din 10 decembrie 2018, la care 
Biroul a decis să modifice normele 
aplicabile sistemului de pensii prin 
creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 
65 de ani și prin introducerea unei 
prelevări de 5 % din cuantumul pensiilor 
la viitorii pensionari, în vederea 
îmbunătățirii sustenabilității sale; susține 
decizia Biroului ca un pas pozitiv; 
constată, cu toate acestea, că Parlamentul 
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importantă în viitor; va rămâne responsabil pentru o sumă foarte 
importantă în viitor;

Or. en

Amendamentul 187
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. invită Secretarul General, precum și 
Biroul, să folosească toate mijloacele 
posibile pentru a menține răspunderea 
Parlamentului la un nivel minim, fiind 
implicați banii contribuabililor;

110. invită Secretarul General, precum și 
Biroul, să folosească toate mijloacele 
posibile pentru a găsi o soluție la 
problemă, păstrând, în același timp, 
răspunderea Parlamentului la un nivel 
minim, fiind implicați banii 
contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 188
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 110

Propunerea de rezoluție Amendamentul

110. invită Secretarul General, precum 
și Biroul, să folosească toate mijloacele 
posibile pentru a menține răspunderea 
Parlamentului la un nivel minim, fiind 
implicați banii contribuabililor;

110. solicită Secretarului General, 
precum și Biroului, să folosească toate 
căile posibile pentru a păstra răspunderea 
Parlamentului la un nivel minimum, fiind 
implicați banii contribuabililor, și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune în acest sens;

Or. en

Amendamentul 189



AM\1199139RO.docx 107/120 PE646.990v02-00

RO

Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 112

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112. ia act de faptul că indicatorul 
principal al DG ITEC în 2018 este 
capacitatea sa de a răspunde cerințelor 
utilizatorilor și partenerilor din toate 
domeniile de activitate, în timp util și în 
mod eficient; insistă ca DG ITEC să 
investească în continuare în crearea unui 
mediu de lucru modern, fără sincope, 
eficient și orientat spre utilizatori;

112. ia act de faptul că indicatorul 
principal al DG ITEC în 2018 este 
capacitatea sa de a răspunde cerințelor 
utilizatorilor și partenerilor din toate 
domeniile de activitate în timp util și în 
mod eficient; insistă ca DG ITEC să 
investească în continuare în crearea unor 
interfațe moderne, fără sincope, eficiente 
și orientate spre utilizatori;

Or. en

Amendamentul 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 113

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113. sprijină dezvoltarea în curs a 
aplicațiilor e-Parlament, consolidarea 
activităților de inovare în domeniul 
informatic și consolidarea capacității de 
securitate cibernetică a Parlamentului; 
salută decizia de a dubla resursele alocate 
Centrului de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică pentru instituțiile UE 
(CERT-UE); salută consolidarea 
capacității instituțiilor Uniunii de a asigura 
o protecție optimă împotriva atacurilor 
cibernetice; invită DG ITEC să evalueze, 
în contextul programului Locul de muncă 
digital, posibilitatea de a dezvolta o 
aplicație internă securizată a 
Parlamentului pentru a face schimb de 
mesaje scurte;

113. sprijină dezvoltarea în curs a 
aplicațiilor e-Parlament, consolidarea 
activităților de inovare în domeniul 
informatic și întărirea capacității de 
securitate cibernetică a Parlamentului; 
salută decizia de a dubla resursele alocate 
Centrului de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică pentru instituțiile UE 
(CERT-UE); salută întărirea capacității 
instituțiilor Uniunii de a asigura o protecție 
optimă împotriva atacurilor cibernetice;

Or. en
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Amendamentul 191
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 115

Propunerea de rezoluție Amendamentul

115. aprobă eforturile depuse de DG 
ITEC cu privire la continuitatea și 
reziliența infrastructurilor TIC ale 
Parlamentului obținute de la avaria 
sistemului informatic din octombrie 2017; 
solicită intensificarea eforturilor și întărirea 
capacității pentru a oferi asigurări cu 
privire la soliditatea Parlamentului în 
domeniul TIC; solicită continuarea 
activității și a progreselor realizate în 
domeniile continuității activității, 
gestionării riscurilor, gestionării 
incidentelor și capacității de recuperare; 
subliniază existența unor deficiențe în 
funcționarea rețelei internet în Parlament;

115. insistă ca DG ITEC să depună 
eforturi mai mari pentru a garanta 
continuitatea și reziliența infrastructurilor 
TIC ale Parlamentului obținute de la avaria 
sistemului informatic din octombrie 2017; 
solicită intensificarea eforturilor și întărirea 
capacității pentru a oferi asigurări cu 
privire la soliditatea Parlamentului în 
domeniul TIC; solicită continuarea 
activității și a progreselor realizate în 
domeniile continuității activității, 
gestionării riscurilor, gestionării 
incidentelor și capacității de recuperare; 
subliniază existența unor deficiențe în 
funcționarea rețelei internet în Parlament;

Or. en

Amendamentul 192
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 116

Propunerea de rezoluție Amendamentul

116. subliniază riscurile din ce în ce mai 
mari legate de date și confidențialitate; 
invită Parlamentul să elaboreze o politică și 
o strategie în materie de securitate a 
informațiilor; subliniază că o cooperare 
strânsă între DG ITEC și DG SAFE este 
extrem de importantă; încurajează direcțiile 
generale să planifice activități comune pe 
termen mediu și lung;

116. subliniază riscurile din ce în ce mai 
mari legate de date și confidențialitate; 
subliniază cu îngrijorare relatările 
recente cu privire la stocarea și 
prelucrarea datelor utilizatorilor atunci 
când aceștia sunt conectați la rețeaua wi-
fi a Parlamentului; pune sub semnul 
întrebării, în mod ferm, necesitatea de a 
păstra datele pentru o perioadă de până la 
șase luni1a; invită Parlamentul să elaboreze 
o politică și o strategie în materie de 
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securitate a informațiilor; subliniază că o 
cooperare strânsă între DG ITEC și DG 
SAFE este extrem de importantă; 
încurajează direcțiile generale să planifice 
activități comune pe termen mediu și lung;

_________________
1a 
https://euobserver.com/institutional/14627
0

Or. en

Amendamentul 193
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 122

Propunerea de rezoluție Amendamentul

122. sprijină proiectul interinstituțional 
privind un depozit comun care a fost 
lansat împreună cu Consiliul și Comisia; 
salută inițiativa unui depozit comun 
pentru a permite scanări și controale 
adecvate ale articolelor înainte ca acestea 
să ajungă în clădirile Parlamentului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 194
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 134

Propunerea de rezoluție Amendamentul

134. sprijină obiectivul Parlamentului de 
a-și reduce cât mai mult posibil emisiile de 
carbon și de a compensa emisiile sale 
inevitabile; sugerează compensarea în 
comun cu alte instituții și organisme ale 

134. sprijină obiectivul Parlamentului de 
a reduce cât mai mult posibil emisiile de 
carbon; își reiterează îngrijorarea cu 
privire la faptul că o dispersie geografică 
a Parlamentului are drept rezultat 78 % 
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UE a emisiilor inevitabile; din toate misiunile personalului 
Parlamentului, iar impactul ecologic se 
situează între 11 000 și 19 000 de tone de 
emisii de CO2; solicită ca Parlamentul să 
elaboreze o strategie pentru a deveni 
neutru din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon până în 2030 și să-și prezinte 
strategia autorității care acordă 
descărcarea de gestiune;

Or. en

Amendamentul 195
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 134 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

134a. subliniază că PE trebuie să își 
trateze cu responsabilitatea cuvenită 
angajamentele de combatere a 
schimbărilor climatice și, prin urmare, să 
ia în toate sediile sale măsurile necesare 
pentru a le pune la dispoziție lucrătorilor 
săi parcări pentru biciclete particulare 
ferite de hoți, acte de vandalism și 
intemperii, cel puțin în aceleași condiții ca 
cele oferite în prezent în parcările de 
mașini; un sistem de identificare cu 
viniete ar putea fi, de asemenea, foarte 
util;

Or. es

Amendamentul 196
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 134 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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134a. salută eforturile Parlamentului de 
a crește numărul reuniunilor „fără 
hârtie”; solicită să se ofere mai multe 
cursuri de formare tuturor deputaților, 
personalului și asistenților parlamentari 
acreditați cu privire la instrumentele 
electronice care au fost create pentru a 
permite să se imprime mai puține 
documente și pentru alte campanii de 
comunicare;

Or. en

Amendamentul 197
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 134 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

134a. ia act de faptul că Parlamentul a 
utilizat puțin mai multă energie electrică 
în cele trei locuri principale de 
desfășurare a activității sale în 2018 față 
de anul precedent; solicită ca Parlamentul 
să se asigure că toate electricitatea pe care 
o utilizează este generată din surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 198
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 134 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

134b. sprijină obiectivul Parlamentului 
de a compensa emisiile sale inevitabile; 
sugerează compensarea în comun cu alte 
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instituții și organe ale Uniunii a emisiilor 
inevitabile;

Or. en

Amendamentul 199
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 135

Propunerea de rezoluție Amendamentul

135. încurajează Parlamentul să își 
îmbunătățească comunicarea cu deputații 
cu privire la posibilitatea de a utiliza trenul 
între sediul Parlamentului și aeroportul 
din Bruxelles;

135. îi solicită Parlamentului să își 
îmbunătățească comunicarea cu deputații 
pentru a-i informa cu privire la 
posibilitatea de a utiliza trenul între 
Parlamentul European și aeroportul din 
Bruxelles și pentru a se asigura că 
trenurile circulă la intervale regulate și 
mai mici, pentru a face această 
posibilitate cât mai atractivă;

Or. en

Amendamentul 200
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 135

Propunerea de rezoluție Amendamentul

135. încurajează Parlamentul să își 
îmbunătățească comunicarea cu deputații 
cu privire la posibilitatea de a utiliza trenul 
între sediul Parlamentului și aeroportul 
din Bruxelles;

135. încurajează Parlamentul să își 
îmbunătățească comunicarea cu deputații 
cu privire la posibilitatea de a utiliza trenul 
direct dintre Parlamentul European și 
aeroportul din Bruxelles, călătorie care 
durează 20 minute și pe care deputații să 
îl poată folosi gratuit;

Or. en
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Amendamentul 201
Isabel García Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 135 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

135a. felicită personalul pentru 
utilizarea deplină a trenurilor charter 
către Strasbourg; încurajează conducerea 
superioară să nu utilizeze autovehiculele 
de serviciu pentru misiunile lor la 
Strasbourg;

Or. en

Amendamentul 202
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 138

Propunerea de rezoluție Amendamentul

138. salută deciziile Biroului și ale 
chestorilor din aprilie și iunie 2018 de a 
reduce deșeurile de plastic și activitățile de 
gestionare a deșeurilor;

138. salută deciziile Biroului și ale 
chestorilor din aprilie și iunie 2018 de a 
reduce deșeurile de plastic și activitățile de 
gestionare a deșeurilor; solicită să se 
întreprindă rapid noi acțiuni ambițioase și 
consideră că obiectivul final ar trebui să 
fie un Parlament în care să nu mai existe 
plastic;

Or. en

Amendamentul 203
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 138
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

138. salută deciziile Biroului și ale 
chestorilor din aprilie și iunie 2018 de a 
reduce deșeurile de plastic și activitățile de 
gestionare a deșeurilor;

138. salută deciziile Biroului și ale 
chestorilor din aprilie și iunie 2018 de a 
reduce deșeurile de plastic și activitățile de 
gestionare a deșeurilor; solicită 
Parlamentului să ia măsuri suplimentare 
pentru ca în Parlament să nu mai existe 
plastic;

Or. en

Amendamentul 204
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 148

Propunerea de rezoluție Amendamentul

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 114 l/201416, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019, fără 
a-l transmite Comisiei pentru control 
bugetar; invită Autoritatea să pună raportul 
la dispoziția deputaților până cel târziu în 
luna noiembrie în fiecare an;

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 1141/201416, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019 și 
regretă că nu a fost transmis și Comisiei 
pentru control bugetar; invită Autoritatea 
să pună raportul la dispoziția deputaților 
până cel târziu în luna noiembrie în fiecare 
an; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
decizia de a considera raportul ca fiind 
confidențial, astfel încât acesta să fie 
disponibil numai unui număr limitat de 
persoane în condiții restricționate; 
consideră că această decizie constituie o 
încălcare a dreptului de control al 
Parlamentului în calitate de autoritate 
care acordă descărcarea de gestiune; 
solicită o divulgare transparentă a unui 
astfel de raport, care să fie pus la 
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dispoziția publicului;
_________________ _________________
16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 
statutul și finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
(JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 
statutul și finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
(JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 205
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 148

Propunerea de rezoluție Amendamentul

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 114 l/201416, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019, fără 
a-l transmite Comisiei pentru control 
bugetar; invită Autoritatea să pună raportul 
la dispoziția deputaților până cel târziu în 
luna noiembrie în fiecare an;

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 1141/201416, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019 și abia 
în ianuarie 2020 Comisiei pentru control 
bugetar; invită Autoritatea să pună raportul 
la dispoziția deputaților până cel târziu în 
luna noiembrie în fiecare an;

_________________
16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind statutul și finanțarea partidelor 
politice europene și a fundațiilor politice 
europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 206
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 148

Propunerea de rezoluție Amendamentul

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 114 l/201416, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019, fără a-
l transmite Comisiei pentru control 
bugetar; invită Autoritatea să pună 
raportul la dispoziția deputaților până cel 
târziu în luna noiembrie în fiecare an;

148. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (10) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 1141/2014, directorul 
Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
prezintă anual un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei cu 
privire la activitățile Autorității; ia act de 
faptul că raportul anual a fost trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului la 21 noiembrie 2019, fără a-
l transmite Comisiei pentru control 
bugetar;

_________________
16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind statutul și finanțarea partidelor 
politice europene și a fundațiilor politice 
europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 207
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
Punctul 149

Propunerea de rezoluție Amendamentul

149. invită Comisia pentru control 
bugetar să invite directorul APPF la 
audierea anuală privind descărcarea de 

149. invită Comisia pentru control 
bugetar să îl invite pe directorul APPF la 
audierea anuală privind descărcarea de 
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gestiune a Parlamentului; gestiune a Parlamentului, așa cum este 
cazul și pentru ceilalți șefi ai agențiilor și 
instituțiilor;

Or. en

Amendamentul 208
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Propunere de rezoluție
Punctul 150

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150. subliniază importanța asumării 
responsabilității de către Autoritate 
pentru a da asigurări și, prin urmare, 
solicită o mai mare transparență în ceea 
ce privește activitatea anuală a Autorității, 
inclusiv în ceea ce privește metodele și 
principiile de lucru aplicate;

150. subliniază că este important ca 
Autoritatea să-și prezinte activitățile, ca 
un element al responsabilității sale;

Or. en

Amendamentul 209
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 150

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150. subliniază importanța asumării 
responsabilității de către Autoritate 
pentru a da asigurări și, prin urmare, 
solicită o mai mare transparență în ceea 
ce privește activitatea anuală a Autorității, 
inclusiv în ceea ce privește metodele și 
principiile de lucru aplicate;

150. subliniază că este important ca 
Autoritatea să-și prezinte activitățile, ca 
un element al responsabilității sale;

Or. en

Amendamentul 210
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Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 150

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150. subliniază importanța asumării 
responsabilității de către Autoritate 
pentru a da asigurări și, prin urmare, 
solicită o mai mare transparență în ceea 
ce privește activitatea anuală a Autorității, 
inclusiv în ceea ce privește metodele și 
principiile de lucru aplicate;

150. subliniază că este important ca 
Autoritatea să-și prezinte public 
activitățile, metodele de lucru și 
principiile sale ca un element al 
responsabilității sale și să evalueze dacă 
este dotată în mod corespunzător cu 
personal, resurse și competențe pentru a 
împiedica în mod eficient utilizarea 
abuzivă a fondurilor de către partidele și 
fundațiile politice;

Or. en

Amendamentul 211
Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 150

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150. subliniază importanța asumării 
responsabilității de către Autoritate 
pentru a da asigurări și, prin urmare, 
solicită o mai mare transparență în ceea ce 
privește activitatea anuală a Autorității, 
inclusiv în ceea ce privește metodele și 
principiile de lucru aplicate;

150. subliniază că este important ca 
Autoritatea să raporteze cu privire la 
activitățile sale ca element al 
responsabilității sale și să dea dovadă de 
mai multă transparență în ceea ce privește 
activitatea anuală a Autorității, inclusiv în 
ceea ce privește metodele și principiile de 
lucru aplicate;

Or. ro

Amendamentul 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Propunere de rezoluție
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Punctul 150

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150. subliniază importanța asumării 
responsabilității de către Autoritate 
pentru a da asigurări și, prin urmare, 
solicită o mai mare transparență în ceea ce 
privește activitatea anuală a Autorității, 
inclusiv în ceea ce privește metodele și 
principiile de lucru aplicate;

150. reamintește că tragerea la 
răspundere a Autorității contribuie la 
edificarea în continuare a încrederii; 
solicită, prin urmare, o mai mare 
transparență în activitatea anuală a 
Autorității, inclusiv cu privire la metodele 
și principiile de lucru aplicate, care sunt 
esențiale pentru continuarea edificării 
încrederii; solicită ca CV-urile întregului 
personal să fie publicate pe pagina de 
internet a Autorității;

Or. en

Amendamentul 213
Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 150 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150a. insistă ca raportul APPF să fie 
publicat în fiecare an și să le fie trimis 
deputaților atunci când este trimis 
Președintelui și Secretarului General al 
Parlamentului; regretă faptul că, pentru 
raportul pe 2018, în ianuarie 2020, în 
urma unei solicitări ferme a Autorității, s-
a luat decizia că deputații pot consulta 
acest raport doar la cerere, aplicându-se 
procedura sălii de lectură securizate; este 
ferm convins că limitarea accesului la 
acest document, care se referă la 
utilizarea fondurilor publice, creează 
impresia regretabilă că ar fi ceva de 
ascuns; solicită ca acest document să fie 
făcut public imediat;
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Amendamentul 214
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 150 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

150a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la dependența bugetară a APPF de 
bugetul Parlamentului; solicită o 
autonomie bugetară deplină pentru 
această Autoritate, pentru a asigura cel 
mai înalt nivel de neutralitate;

Or. en


