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Amendamentul 1 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
în numele Grupului PPE 

Carl Haglund 
în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 

Parlamentul 
2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 36 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. constată că linia bugetară aferentă 

cheltuielilor de deplasare ale deputaților 
este mai mare decât cea aferentă salariilor; 

subliniază că este necesar ca 
indemnizațiile, în special cele de călătorie, 
să fie utilizate responsabil și remarcă faptul 

că, fără a modifica normele actuale și prin 
utilizarea altor mijloace de transport decât 
transportul aerian la clasa business ori de 
câte ori acest lucru este posibil în 
deplasările către și dinspre locurile de 
desfășurare a activității Parlamentului, 
amprenta de carbon a instituției poate fi 
redusă și se pot face, în același timp, 

economii; solicită Biroului, așa cum s-a 
convenit în cadrul ultimei reuniuni de 

conciliere prealabilă, să prezinte la timp 
pentru prima lectură a Parlamentului un 
studiu axat pe funcționarea noului sistem și 

pe posibile soluții pentru realizarea de 
economii; 

36. constată că linia bugetară aferentă 

cheltuielilor de deplasare ale deputaților 
este mai mare decât cea aferentă salariilor; 

subliniază că este necesar ca 
indemnizațiile, în special cele de călătorie, 
să fie utilizate responsabil și remarcă faptul 

că, fără a modifica normele actuale, 
amprenta de carbon a instituției poate fi 
redusă și se pot face, în același timp, 
economii; solicită Biroului, așa cum s-a 
convenit în cadrul ultimei reuniuni de 

conciliere prealabilă, să prezinte la timp 
pentru prima lectură a Parlamentului un 
studiu axat pe funcționarea noului sistem și 

pe posibile soluții pentru realizarea de 
economii; nu acceptă reducerea de 1,5 
milioane EUR propusă în proiectul de 
estimări față de propunerile originale;  

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/2 

Amendamentul 2 
Carl Haglund 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 
Parlamentul 

2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. reamintește rezoluția sa privind 
orientările, în care solicitase deja o 

evaluare, inclusiv o situație financiară 
detaliată a costurilor totale generate de 

majorarea propusă a indemnizației de 
asistență; prin urmare, decide să înscrie în 
rezervă creditele corespunzătoare; 

16. nu poate aproba cea de-a doua 
majorare de 1 500 EUR pe lună pentru 
indemnizația de asistență parlamentară; 
reamintește rezoluția sa privind orientările, 

în care solicitase deja o evaluare, inclusiv o 
situație financiară detaliată a costurilor 
totale generate de majorarea propusă a 

indemnizației de asistență; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/3 

Amendamentul 3 
Carl Haglund 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 
Parlamentul 

2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. reamintește rezoluția sa privind 
orientările, în care solicitase deja o 

evaluare, inclusiv o situație financiară 
detaliată a costurilor totale generate de 

majorarea propusă a indemnizației de 
asistență; prin urmare, decide să înscrie în 
rezervă creditele corespunzătoare; 

16. reamintește rezoluția sa privind 
orientările, în care solicitase deja o 

evaluare, inclusiv o situație financiară 
detaliată a costurilor totale generate de 

majorarea propusă a indemnizației de 
asistență; reamintește că la luarea deciziei 
privind o finanțare suplimentară ar trebui 
luate în calcul și celelalte implicații 
asupra costurilor (spații de birouri, 
întreținerea clădirilor, securitate, 
echipamente informatice etc.); prin 
urmare, decide să înscrie în rezervă 

creditele corespunzătoare și să reanalizeze 
acest punct după prezentarea unei analize  
privind utilizarea indemnizației de 
secretariat și a unei evaluări a costurilor 
totale generate de majorare; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Amendamentul 4 
Carl Haglund 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 
Parlamentul 

2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 42 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. ia act de decizia Biroului de a 
introduce indemnizații pentru deputații 

care dețin funcții oficiale, propunere care 
are un impact bugetar de 400 000 EUR;  

remarcă totuși că discuția de principiu a 
fost controversată; salută în acest sens 
faptul că trebuie furnizate documente 
justificative pentru rambursarea 
costurilor suplimentare suportate în 
exercitarea funcțiilor lor; 

42. nu aprobă decizia Biroului de a 
introduce indemnizații pentru deputații 

care dețin funcții oficiale, propunere care 
are un impact bugetar de 400 000 EUR;  

consideră că, înainte de luarea unei 
decizii cu privire la finanțarea 
suplimentară acordată celor ce dețin 
funcții oficiale, ar trebui cunoscute 
rezultatele activității grupului de lucru 
temporar pentru evaluarea punerii în 
aplicare a Statutului deputaților și a 
Statutului asistenților; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/5 

Amendamentul 5 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 
Parlamentul 

2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 34 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. salută anexa la buget referitoare la 
managementul de mediu care oferă o 

situație tehnică adecvată a liniilor bugetare 
implicate; ar dori, în acest context, ca 

rapoartele anuale EMAS să includă, în 
aceeași anexă, mai multe informații cu 
privire la amprenta diferențiată de carbon a 
clădirilor Parlamentului din Strasbourg, 
Bruxelles și Luxemburg și cu privire la 
impactul deplasărilor și al activităților de 
transport conexe sesiunilor, precum și să 
prezinte rezultatele actuale obținute în 

reducerea amprentei de carbon a 
Parlamentului și să ilustreze impactul 
benefic pe care aceste investiții îl au asupra 

mediului și eventualele economii realizate 
pe termen mai lung; 

34. salută anexa la buget referitoare la 
managementul de mediu care oferă o 

situație tehnică adecvată a liniilor bugetare 
implicate; ar dori, în acest context, ca 

rapoartele anuale EMAS să includă, în 
aceeași anexă, mai multe informații cu 
privire la amprenta diferențiată de carbon, 
să prezinte rezultatele actuale obținute în 
reducerea amprentei de carbon a 
Parlamentului și să ilustreze impactul 
benefic pe care aceste investiții îl au asupra 
mediului și eventualele economii realizate 

pe termen mai lung; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/6 

Amendamentul 6 
Derek Vaughan, Göran Färm 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secțiunea I - 
Parlamentul 

2010/2005(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 14a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. solicită membrilor Biroului sau ai 
administrației responsabili de sistemul de 
gestionare a cunoștințelor să prezinte 
Comisiei pentru bugete prototipul acestui 
sistem înainte de prima lectură a 
Parlamentului asupra bugetului, pentru a 
le lăsa deputaților timpul necesar să 
contribuie la dezbaterea acestui proiect; 

Or. en 

 
 


