
 

AM\834980RO.doc  PE450.377v01-00 

RO Unită în diversitate RO 
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Amendamentul 11 

Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis și alții 

în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 

- toate secțiunile 
12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul 40a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. consideră necesară prezentarea de 
către Comisie a unei strategii 
cuprinzătoare privind ameliorarea 
comunicării cu cetățenii UE și crearea 
unei sfere publice europene, în 
conformitate cu Declarația 
interinstituțională comună „Parteneriatul 
pentru comunicarea privind Europa” din 
octombrie 2008; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/12 

Amendamentul 12 

James Elles 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. înțelege îngrijorarea manifestată de 
unele delegații din cadrul Consiliului, care 

au declarat că, pentru exercițiul financiar 
2011, bugetele statelor membre sunt 

supuse unor presiuni deosebit de intense și 
că este cu atât mai mult necesar să se facă 
economii, dar, cu toate acestea, consideră 
că reducerile arbitrare ale creditelor de 
plată nu sunt conforme cu o bună 
întocmire a bugetului; consideră, în plus, 
că reducerile arbitrare ale creditelor de 
angajament pun în pericol implementarea 
politicilor și programelor deja convenite 
ale Uniunii; 

6. înțelege îngrijorarea manifestată de 
unele delegații din cadrul Consiliului, care 

au declarat că, pentru exercițiul financiar 
2011, bugetele statelor membre sunt 

supuse unor presiuni deosebit de intense și 
că este cu atât mai mult necesar să se facă 
economii; constată că mai multe state 
membre (cum ar fi Germania și Regatul 
Unit) își reduc bugetele; consideră că 
majorările nu ar trebui să se decidă pripit, 
mai ales în acest moment deosebit de greu 
pentru UE și statele membre; consideră, 
din acest motiv, că singura abordare 
responsabilă privind evoluția pe termen 
lung este să se înghețe bugetul la nivelul 
din 2010; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/13 

Amendamentul 13 

James Elles 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. observă că cheltuielile cu ONG-urile 
din bugetul general al UE se ridică la 
peste 1 miliard EUR; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la destinația finală 
a anumitor linii bugetare de acest fel și se 
întreabă dacă are suficient control asupra 
destinației acestor fonduri; solicită 
Comisiei să prezinte Parlamentului până 
la 30 aprilie 2011 un raport detaliat cu 
privire la situația actuală; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Amendamentul 14 

James Elles 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. își exprimă îngrijorarea privind 
situația care reiese din Statutul 
funcționarilor, referitoare la anumite 
pensii ce nu sunt în prezent corelate cu 
circumstanțele economice actuale și, mai 
ales, la numărul din ce în ce mai mare de 
sisteme de pensii care nu mai sunt 
adaptate la propunerile de creștere a 
vârstei de pensionare, având în vedere 
creșterea speranței de viață; se întreabă 
de ce sunt plătiți în continuare comisari 
pensionați atunci când aceștia au un alt 
loc de muncă; solicită insistent Comisiei 
să realizeze o revizuire detaliată a 
procedurilor curente și să prezinte 
Parlamentului un raport detaliat până la 
30 aprilie 2011; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Amendamentul 15 

James Elles 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 62a. remarcă faptul că Parlamentul 
cheltuiește sume mari de bani pentru 
întreținerea birourilor externe din statele 
membre ale UE și se întreabă dacă aceste 
fonduri sunt justificate dată fiind 
revoluția importantă care a avut loc în 
sectorul comunicațiilor; solicită 
Secretarului General să prezinte, până la 
28 februarie 2011, un raport detaliat care 
să precizeze costul funcționării acestor 
birouri și dacă această activitate ar putea 
fi desfășurată mai eficient, utilizându-se 
tehnologia modernă pentru a comunica 
agenda Parlamentului; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/16 

Amendamentul 16 

James Elles 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 62b. solicită Secretarului General ca, 
până la 28 februarie 2011, să prezinte un 
raport detaliat privind costurile serviciului 
de șoferi pentru Parlament; 

Or. en 

 

 


