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Amendamentul 1 

Chris Davies 

în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 
Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 
 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. subliniază că fiecare deputat trebuie 
să aibă în egală măsură dreptul de a ști 
cum sunt gestionate afacerile financiare 
ale Parlamentului și, prin urmare, solicită 
Secretarului General să ia măsuri pentru 
a pune la dispoziția fiecărui deputat spre 
analiză copii ale tuturor rapoartelor 
întocmite de Serviciul de audit intern, cu 
condiția să se elimine, dacă este necesar, 
trimiterile care ar duce la identificarea 
inoportună a anumitor persoane; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Amendamentul 2 

Gerben-Jan Gerbrandy 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. își reiterează solicitarea de a se 
propune norme stricte aplicabile tuturor 
deputaților pentru utilizarea indemnizației 
pentru cheltuieli generale, care ar trebui 
să fie pe deplin transparentă; solicită, prin 
urmare, elaborarea unui sistem în cadrul 
căruia deputații să aibă obligația de a 
prezenta un raport anual privind modul în 
care au cheltuit indemnizația, raport 
supus procedurilor de audit; 
 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Amendamentul 3 

Chris Davies 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 b (nou) 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48b. consideră că Parlamentul este 
singura instituție publică europeană care 
plătește o indemnizație destinată să 
acopere costurile de administrare a 
cabinetului în conturi bancare private și 
personale fără să ceară păstrarea niciunei 
chitanțe sau auditarea cheltuielilor; 
presupune că deputații ar fi extrem de 
critici la adresa oricărui altui organism 
care nu ar reuși, într-o măsură similară, 
să supravegheze utilizarea banului public; 
invită Secretarul General să propună 
aranjamente cu un grad redus de 
constrângere pentru a se asigura că 
indemnizația pentru cheltuieli generale 
este utilizată în scopul pentru care a fost 
creată, și nu pentru a oferi un venit privat 
suplimentar deputaților; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Amendamentul 4 

Gerben-Jan Gerbrandy 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 c (nou) 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48c. solicită o evaluare a diurnei acordate 
deputaților în ceea ce privește valoarea și 
utilizarea acesteia; solicită ca Biroul să 
revizuiască această măsură de punere în 
aplicare în mod corespunzător, pentru a 
se asigura că diurna este folosită într-un 
mod cât mai eficient din punct de vedere 
al costurilor; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Amendamentul 5 

Cătălin Sorin Ivan 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. critică faptul că un raport al 
Comitetului de supraveghere a OLAF 
adresat Comisiei pentru control bugetar 
din cadrul Parlamentului European nu a 
fost transmis acesteia de către 
Președintele Parlamentului, ci a fost 
reținut mai mult de două luni; critică 
întârzierea de trei luni cu care 
administrația Parlamentului a transmis o 
citație din partea unei instanțe belgiene 
celor trei deputați vizați; critică faptul că 
activitatea Comisiei pentru control 
bugetar a fost îngreunată deoarece o 
audiere privind lucrările Grupului 
operativ pentru Grecia a fost anulată, iar 
o audiere intitulată „Guvernanța – 
Comisia Europeană ca autoritate 
administrativă” a avut loc cu o întârziere 
de peste un an; 

eliminat 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Amendamentul 6 

Cătălin Sorin Ivan 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. constată că, începând din ianuarie 
2012, a intrat în vigoare un nou set de 

norme care reglementează primirea 
grupurilor de vizitatori, inclusiv metoda de 

plată a subvențiilor; constată că Biroul a 
decis să mențină opțiunea plăților în 
numerar acordate grupurilor de vizitatori; 
își exprimă preocuparea cu privire la riscul 
semnificativ din punctul de vedere al 
reputației și al securității pe care îl implică 
plățile în numerar către grupurile de 
vizitatori; solicită emiterea unei noi decizii 
a Biroului de eliminare a plăților în 
numerar, care reprezintă o încălcare a 
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului
24
; ia act de faptul 

că, din aproximativ 2 000 de grupuri de 

vizitatori în 2012, doar 365 au primit peste 
15 000 EUR, dar că majoritatea acestor 
grupuri de vizitatori aleg metoda plăților în 

numerar, deși administrația Parlamentului 
încurajează folosirea, în schimb, a plăților 

prin virament bancar sau a unei combinații 
între cele două metode; 

67. constată că, începând din ianuarie 
2012, a intrat în vigoare un nou set de 

norme care reglementează primirea 
grupurilor de vizitatori, inclusiv metoda de 

plată a subvențiilor; constată că Biroul a 
decis să mențină opțiunea plăților în 
numerar acordate grupurilor de vizitatori; 
își exprimă preocuparea cu privire la riscul 
semnificativ din punctul de vedere al 
reputației și al securității pe care îl implică 
plățile în numerar către grupurile de 
vizitatori; solicită emiterea unei noi decizii 
a Biroului privind plățile în numerar, care 
reprezintă o încălcare a Directivei 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului
24
; ia act de faptul că, din 

aproximativ 2 000 de grupuri de vizitatori 

în 2012, doar 365 au primit peste 
15 000 EUR, dar că majoritatea acestor 
grupuri de vizitatori aleg metoda plăților în 

numerar, deși administrația Parlamentului 
încurajează folosirea, în schimb, a plăților 

prin virament bancar sau a unei combinații 
între cele două metode; 

__________________ __________________ 

24
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 

24
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
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banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 
25.11.2005, p. 15). 

banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 
25.11.2005, p. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Amendamentul 7 

Cătălin Sorin Ivan 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 101 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. solicită ca, în cazul zborurilor 
intraeuropene ale deputaților în 

Parlamentul European, doar biletele la 
clasa economică, respectiv suma 
corespunzătoare, să poată fi rambursate 
de la bugetul PE; 

101. sugerează să fie încurajată, după caz, 
utilizarea biletelor la clasa economică în 
cazul zborurilor intraeuropene ale 
deputaților în Parlamentul European;  

Or. en 

 
 


