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28.4.2015 A8-0144/1 

Amendamentul 1 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 

Parlamentul European 
2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că Parlamentul ar trebui să 
aibă o conduită exemplară, depunând 
eforturi deosebite în ceea ce privește 

dimensiunea bugetului său și nivelul 
creșterii cheltuielilor față de 2015; 

subliniază că bugetul pe 2016 ar trebui să 
aibă o bază realistă și să fie în conformitate 
cu principiile disciplinei bugetare și bunei 

gestiuni financiare; 

6. consideră că Parlamentul ar trebui să 
aibă o conduită exemplară, depunând 
eforturi deosebite în ceea ce privește 

dimensiunea bugetului său și nemajorând 
nivelul cheltuielilor sale față de 2015; 

subliniază că bugetul pe 2016 ar trebui să 
aibă o bază realistă și să fie în conformitate 
cu principiile disciplinei bugetare și bunei 

gestiuni financiare; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Amendamentul 2 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că, pentru a permite 
deputaților din Parlament să își 

îndeplinească mandatul și pentru a sprijini 
capacitatea Parlamentului de a-și exercita 

toate competențele, ar trebui să fie asigurat 
un nivel suficient al resurselor; subliniază 
faptul că cheltuielile statutare și obligatorii 

necesare pentru 2016 trebuie acoperite; 

8. subliniază că, pentru a permite 
deputaților din Parlament să își 

îndeplinească mandatul și pentru a sprijini 
capacitatea Parlamentului de a-și exercita 

toate competențele, ar trebui să fie asigurat 
un nivel suficient al resurselor, dar 
consideră inoportună orice majorare a 
indemnizației de asistență parlamentară; 
subliniază faptul că cheltuielile statutare și 
obligatorii necesare pentru 2016 trebuie 
acoperite; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Amendamentul 3 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. regretă majorarea uriașă a finanțării 
partidelor și fundațiilor politice europene; 
consideră că această linie bugetară nu 
reprezintă o prioritate, ci doar o 
modalitate de a irosi banii contribuabililor 
din UE; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Amendamentul 4 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că creșterea totală a 
cheltuielilor în bugetul Parlamentului pe 

2016 față de 2015 ar trebui să fie 
determinată de următorii doi factori: 

10. consideră că nu este necesar să se 
crească cheltuielile în bugetul 

Parlamentului pe 2016 față de 2015; 

i) rata creșterii cheltuielilor curente, care 
nu trebuie să depășească 1,6 %; 

 

ii) nivelul cheltuielilor excepționale 
necesare în 2016 în vederea consolidării 
securității clădirilor Parlamentului și a 
securității cibernetice în Bruxelles, suma 
maximă fiind de 15 milioane EUR; 

 

subliniază că, în acest scop, sunt necesare 
economii în alte domenii; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Amendamentul 5 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. stabilește nivelul cheltuielilor curente / 
de funcționare pentru anul 2016 la 

1 823 648 600 EUR, ceea ce corespunde 

unei creșteri de 1,6 % față de bugetul 
pentru 2015, și adaugă la proiectul de 
estimare cheltuiala extraordinară 
excepțională în valoare de 15 milioane de 

euro solicitată în 2016 pentru consolidarea 
securității clădirilor sale de la Bruxelles, 
precum și a securității cibernetice a 
Parlamentului; 

12. stabilește nivelul cheltuielilor pentru 
anul 2016 la 1 794 929 112 EUR, ceea ce 

corespunde bugetului pentru 2015, și 
consideră că cheltuiala extraordinară 

excepțională în valoare de 15 milioane de 
euro solicitată în 2016 pentru consolidarea 
securității clădirilor sale de la Bruxelles, 

precum și a securității cibernetice a 
Parlamentului ar trebui să se realizeze din 
economiile la alte linii bugetare; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Amendamentul 6 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că Parlamentul trebuie să fie 
echipat cu un spațiu de lucru modern și 

extrem de eficient pentru deputați și 
personal; 

20. consideră că Parlamentul trebuie să fie 
echipat cu un spațiu de lucru modern și 

extrem de eficient pentru deputați și 
personal; cu toate acestea, solicită să nu se 
ia decizii inutile și costisitoare înainte de 
realizarea unei analize costuri-eficacitate; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Amendamentul 7 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 28 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. invită Secretarul General să prezinte 
Comisiei pentru bugete un raport privind 

evaluarea campaniei pentru alegerile 
parlamentare din 2014, precum și cu 

privire la eficacitatea măsurilor de 
comunicare ale Parlamentului care vizează 
publicul larg; 

28. invită Secretarul General să prezinte 
Comisiei pentru bugete un raport privind 

evaluarea campaniei pentru alegerile 
parlamentare din 2014, precum și cu 

privire la eficacitatea măsurilor de 
comunicare ale Parlamentului care vizează 
publicul larg; își reiterează preocupările 
legate de utilizarea fondurilor publice 
pentru astfel de campanii de propagandă; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Amendamentul 8 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 30 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. solicită Biroului să realizeze o evaluare 
independentă a primului Eveniment al 

tineretului european înainte de a organiza 
un al doilea astfel de eveniment; 

30. solicită Biroului să realizeze o evaluare 
independentă a primului Eveniment al 

tineretului european, care a fost costisitor, 
înainte de a organiza un al doilea astfel de 

eveniment; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Amendamentul 9 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 31 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. constată că inaugurarea Casei Istoriei 
Europene este prevăzută pentru 2016; 
solicită Secretarului General să prezinte în 
timp util Comisiei pentru bugete, înainte 
de lectura în plenul Parlamentului din 
toamna anului 2015, o programare 
bugetară actualizată care să acopere 
următorii cinci ani și să prezinte 
cheltuielile operaționale și de funcționare 
prevăzute pentru Casa Istoriei Europene 
de la inaugurarea acesteia, incluzând și 
contribuția Comisiei; reamintește că, în 
bugetul pe 2014, a fost creată o nouă linie 
bugetară 16 03 04 „Casa Istoriei 
Europene” în secțiunea III a bugetului 
Uniunii pentru contribuția Comisiei la 
costurile operaționale ale Casei Istoriei 
Europene; 

31. consideră inutilă Casa Istoriei 
Europene, dată fiind existența 
Parlamentariumului, care este prevăzut 
deja cu o secțiune specifică dedicată 
istoriei integrării europene; invită, prin 
urmare, Secretarul General să analizeze 
soluțiile alternative pentru clădirea 
Eastman și să abandoneze proiectul Casei 
Istoriei Europene; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Amendamentul 10 
Marco Valli, Marco Zanni 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - 
Parlamentul European 

2015/2012(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută propunerea privind consolidarea 
secretariatelor comisiilor parlamentare, 

pentru a le putea oferi deputaților sprijinul 
de care au nevoie în activitatea lor de 

control, în special în cazul comisiilor 
parlamentare care tratează, în prezent sau 
pe viitor, numărul cel mai mare de acte de 

punere în aplicare și de acte delegate; 

35. salută propunerea privind consolidarea 
secretariatelor comisiilor parlamentare, 

pentru a le putea oferi deputaților sprijinul 
de care au nevoie în activitatea lor de 

control, în special în cazul comisiilor 
parlamentare care tratează, în prezent sau 
pe viitor, numărul cel mai mare de acte de 

punere în aplicare și de acte delegate; 

subliniază că orice consolidare ar trebui 
realizată în orice caz numai prin 
redistribuire; 

Or. en 

 

 


