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26.3.2014 A7-0246/10 

Amendamentul 10 
Inés Ayala Sender, 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 63 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. constată cu preocupare că, din cauza 

solicitărilor generale de economisire, 
delegațiile interparlamentare ar putea fi tot 
mai puțin în măsură să mențină profilul 

Parlamentului în relațiile externe, 
permițându-i să se bucure de aceeași 

vizibilitate ca celelalte instituții europene, 
în special Comisia și Consiliul, și că acest 
lucru ar putea duce la subminarea abordării 

parlamentare a politicii externe și a 
consolidării diplomației parlamentare care 
să completeze activitățile Comisiei și ale 
SEAE; consideră că este esențial, prin 
urmare, să se păstreze cunoștințele și 

experiențele acumulate de Parlament în 
cadrul activităților de supraveghere și de 
promovare a proiectelor europene și să se 

asigure că măsurile propuse nu slăbesc din 
forța și din eficacitatea dialogului 

interparlamentar purtat de instituție cu alte 
state, în special în perioade de instabilitate 
politică, în care democrația este amenințată 

(Primăvara arabă, conflictul din Orientul 
Mijlociu, conflictul din Ucraina, perioadele 

premergătoare unor alegeri controversate 
etc.); 

63. constată cu preocupare că, din cauza 

solicitărilor generale de economisire, 
delegațiile interparlamentare ar putea fi tot 
mai puțin în măsură să mențină profilul 

Parlamentului în relațiile externe, 
permițându-i să se bucure de aceeași 

vizibilitate ca celelalte instituții europene, 
în special Comisia și Consiliul, și că acest 
lucru ar putea duce la subminarea abordării 

parlamentare a politicii externe și a 
consolidării diplomației parlamentare care 
să completeze activitățile Comisiei și ale 
SEAE; consideră că este esențial, prin 
urmare, să se păstreze cunoștințele și 

experiențele acumulate de Parlament în 
cadrul activităților de supraveghere și de 
promovare a proiectelor europene și să se 

asigure că măsurile propuse nu slăbesc din 
forța și din eficacitatea dialogului 

interparlamentar purtat de instituție cu alte 
state, în special în perioade de instabilitate 
politică, în care democrația este amenințată 

(Primăvara arabă, conflictul din Orientul 
Mijlociu, conflictul din Ucraina, perioadele 

premergătoare unor alegeri controversate 
etc.); recomandă cu insistență să se 
instituie o coordonare corespunzătoare cu 
serviciile SEAE în vederea asigurării unui 
nivel adecvat de pregătire și a unei 
capacități efective de reacție, garantând 
astfel o gestionare adecvată a aspectelor 
legate de securitate în cadrul delegațiilor 
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și misiunilor externe ale Parlamentului; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Amendamentul 11 
Bart Staes 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 41 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. observă că anumite solicitări 
formulate în rapoartele anuale de 
descărcare de gestiune adoptate de plenul 
Parlamentului nu sunt îndeplinite; 
observă că Secretarul General susține că 
aceste solicitări intră în sfera de 
competență a Biroului Parlamentului sau 
a Conferinței președinților 
Parlamentului; insistă ca solicitările 
formulate în plen și incluse în rapoartele 
anuale de descărcare de gestiune să fie 
puse în aplicare integral; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Amendamentul 12 
Bart Staes 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 87 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87a. își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu faptul că Parlamentul este cel care 
garantează plățile către fondul de pensii, 
în vreme ce deciziile de investiții sunt 
luate de către terțe părți, iar acest lucru 
reprezintă un risc financiar considerabil 
pentru instituție; consideră, prin urmare, 
că fondul ar trebui să fie controlat 
integral de administrația Parlamentului, 
urmând orientările stricte elaborate de 
Secretarul General; 

Or. en 
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Amendamentul 13 
Amelia Andersdotter, Bart Staes 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 97 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 97a. își exprimă preocuparea în legătură 
cu constatările raportului referitor la 
arhitectura TIC a DG ITEC, conform 
cărora Parlamentul utilizează în prezent 
banii contribuabililor pentru a finanța 
comercianți de produse de tip firewall 
implicați în încălcări grave ale drepturilor 
omului, care au drept țintă grupuri 
respectate care militează pentru libertatea 
mass-media și care sunt comise în țări 
terțe; constată că există soluții de tip open 
source disponibile, care ar trebui 
explorate; insistă că este extrem de 
important să nu existe percepția publică 
potrivit căreia Parlamentul și 
administrația acestuia contribuie la 
situațiile dificile și opresive din unele țări 
prin achizițiile de echipamente TIC; 

Or. en 

 

 


