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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. salută creșterea calității serviciilor de 

consiliere și cercetare oferite deputaților și 

comisiilor; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; 

solicită, prin urmare, Secretarului General 

să procedeze la realizarea unei astfel de 

evaluări și să prezinte Comisiei pentru 

bugete rezultatele evaluării respective până 

la sfârșitul anului 2016; consideră că 

această evaluare ar trebui să conțină 

propuneri cu privire la modalitățile de 

corelare optimă a sprijinului acordat de 

EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor 

tematice respective, răspunzând totodată 

nevoilor deputaților individuali, precum și 

la modalitățile de evitare a suprapunerilor 

cu activitățile departamentelor tematice și a 

încurajării concurenței între servicii; 

22. consideră că deputații au nevoie de 

servicii de consiliere și cercetare de înaltă 

calitate pentru a-și exercita mandatul; se 

opune însă oricărei majorări a bugetului 

Secretariatului General dedicat acestor 

activități; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; 

solicită, prin urmare, Secretarului General 

să procedeze la realizarea unei astfel de 

evaluări și să prezinte Comisiei pentru 

bugete rezultatele evaluării respective până 

la sfârșitul anului 2016; consideră că 

această evaluare ar trebui să conțină 

propuneri cu privire la modalitățile de 

corelare optimă a sprijinului acordat de 

EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor 

tematice respective, răspunzând totodată 

nevoilor deputaților individuali, precum și 

la modalitățile de evitare a suprapunerilor 

cu activitățile departamentelor tematice și a 

încurajării concurenței între servicii; 

Or. en 

 

 


