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28.4.2015 A8-0144/13 

Amendamentul 13 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

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 4 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. observă că transferul la sfârșitul 
exercițiului din bugetul exercițiului 
anterior s-a ridicat la 71,5 milioane EUR, 
ceea ce reprezintă 4 % din bugetul total; 
este de părere că acesta este un semn clar 
de suprabugetare și consideră, prin 
urmare, că o majorare de circa 2 % a 
bugetului pentru anul în curs ar fi pe 
deplin suficientă pentru a finanța nevoile 
Parlamentului; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Amendamentul 14 
Helga Trüpel 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 17 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. consideră totuși că în contextul 
actual de criză, o majorare a 
indemnizațiilor de secretariat ale 
deputaților este inoportună; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Amendamentul 15 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 18 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită ca deputații să prezinte 
documente justificative pentru 50 % din 
cheltuielile din indemnizația pentru 
cheltuieli generale; consideră că astfel s-
ar verifica dacă actuala valoare a 
indemnizației este justificată; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Amendamentul 16 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 23 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. este uimit de faptul că, din nou, 
cheltuielile IT au crescut considerabil, în 
special în domenii care nu au legătură cu 
securitatea; se întreabă de ce este nevoie 
de o majorare de 3,9 milioane EUR 
pentru traducere și de o majorare de 3,6 
milioane EUR pentru resursele umane; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Amendamentul 17 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. consideră că, din cauza utilizării tot mai 
intense a mijloacelor de comunicare și 

echipamentelor electronice, ar trebui 
acordată o atenție deosebită securității 

informatice, pentru a garanta nivelul 
maxim posibil de securitate a sistemelor 
sale de informații și comunicații; consideră 

că orice măsură în acest domeniu ar trebui 
să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor 
Parlamentului și ar trebui luată în contextul 
procedurii bugetare; 

23. consideră că, din cauza utilizării tot mai 
intense a mijloacelor de comunicare și 

echipamentelor electronice, ar trebui 
acordată o atenție deosebită securității 

informatice, pentru a garanta nivelul 
maxim posibil de securitate a sistemelor 
sale de informații și comunicații; consideră 

că orice măsură în acest domeniu ar trebui 
să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor 
Parlamentului și ar trebui luată în contextul 
procedurii bugetare; consideră că cea mai 
bună modalitate de a asigura securitatea 
cibernetică este utilizarea pe scară tot mai 
largă a programelor informatice și de 
criptare cu sursă deschisă (open source); 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Amendamentul 18 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 27 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. consideră că este de preferat să se 
recurgă la un împrumut pentru a finanța 
restul cheltuielilor cu proiectul KAD, 
astfel încât să se evite o majorare prea 
importantă a bugetului Parlamentului; 
consideră că prin surplusurile de la 
finalul exercițiului se poate rambursa mai 
repede un astfel de împrumut; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Amendamentul 19 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. este favorabil înființării unor copii 
ale Parlamentariumului, un proiect care 
se bucură de mult succes, în principalele 
orașe europene; consideră, cu toate 
acestea, că ar trebui să se acorde 
prioritate statelor membre unde 
euroscepticismul reprezintă o problemă 
reală; prin urmare, nu crede că Berlinul 
ar trebui să fie primul oraș ales pentru 
acest proiect; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Amendamentul 20 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30b. solicită să se facă eforturi pentru a 
facilita vizitarea Centrului pentru 
vizitatori de către cetățenii dezavantajați 
social și cei care participă la proiecte ale 
Fondului social; invită Secretarul 
General să facă propuneri pentru a 
rambursa costurile de călătorie în 
cooperare și coordonare cu societățile de 
căi ferate, în limita anumitor distanțe și 
cuantumuri; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Amendamentul 21 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 c (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30c. solicită să se evalueze costurile legate 
de grupurile oficiale de vizitatori ale 
deputaților; consideră că resursele alocate 
sunt de-acum insuficiente, sumele 
nemaifiind actualizate de mai mulți ani, 
în timp ce prețurile la cazare și transport 
au crescut constant; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Amendamentul 22 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 
Subtitlu, punctele 30 d și 30 e (noi) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Amprenta de mediu a Parlamentului 

 30d. reamintește că Parlamentul are 
responsabilitatea de acționa în mod 
durabil; salută eforturile depuse pentru 
realizarea unui mediu fără hârtie, precum 
și activitatea valoroasă depusă continuu 
prin intermediul EMAS; consideră că 
procesul EMAS are nevoie de sprijin 
bugetar continuu; 

 30e. solicită o evaluare a rezultatelor 
abordării voluntare în ceea ce privește 
zborurile la clasa business pe distanțe 
scurte; 

Or. en 

 
 


