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13.4.2016 A8-0131/8 

Amendamentul  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. limitează creșterea cheltuielilor sale 

curente pentru 2017, cu excepția celor două 

pachete extraordinare, la un nivel de 1,4 % 

în comparație cu bugetul 2016; 

6. limitează creșterea cheltuielilor sale 

curente pentru 2017, cu excepția celor două 

pachete extraordinare, la un nivel de 1,4 % 

în comparație cu cheltuielile curente din 

bugetul 2016 și de 0,6 % în comparație cu 

bugetul 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Amendamentul  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe 

Secretarul General să îmbunătățească, în 

lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul 

actual de transmitere pe suport de hârtie a 

borderourilor de plată către deputați, cu 

scopul de a-l elimina până la sfârșitul 

anului 2017; consideră că e-Portal ar trebui 

să ofere în mod implicit tuturor deputaților 

posibilitatea transmiterii în format 

electronic, care ar putea conduce la 

economii considerabile atât de timp, cât și 

de fonduri; 

21. salută extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe 

Secretarul General să îmbunătățească, în 

lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul 

actual de transmitere pe suport de hârtie a 

borderourilor de plată către deputați, cu 

scopul de a-l elimina până la sfârșitul 

anului 2017, pe baza deciziei fiecărui 

deputat în parte; consideră că e-Portal ar 

trebui să ofere în mod implicit tuturor 

deputaților posibilitatea transmiterii în 

format electronic, care ar putea conduce la 

economii considerabile atât de timp, cât și 

de fonduri; 

 

Or. en 



 

AM\1092197RO.doc  PE579.912v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

13.4.2016 A8-0131/10 

Amendamentul  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

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. salută creșterea calității serviciilor de 

consiliere și cercetare oferite deputaților și 

comisiilor; subliniază că nu ar trebui să se 

realizeze nicio reducere față de raportul 

prezentat Biroului de către Secretarul 

General privind redactarea proiectului 

preliminar de estimare a bugetului pentru 

2017; 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 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Amendamentul  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; solicită să se 

examineze posibilitatea de a introduce un 

sistem de verificare TAN pe telefoanele 

mobile ale deputaților; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat; 

25. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; solicită să se 

examineze posibilitatea de a introduce un 

sistem de verificare TAN pe telefoanele 

mobile ale deputaților; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat, pe baza 

deciziei fiecărui deputat în parte; 

Or. en 



 

AM\1092197RO.doc  PE579.912v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

13.4.2016 A8-0131/12 

Amendamentul  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită ca bugetul să reflecte fidel 

situația parcului imobiliar al Parlamentului; 

solicită, în acest sens, să se prezinte clar 

costurile clădirii Konrad Adenauer în 

bugetul final al Parlamentului și ca, pe 

viitor, investițiile imobiliare să fie înscrise 

în buget astfel încât să se evite nevoia de 

transferuri colectoare; 

32. solicită ca bugetul să reflecte fidel 

situația parcului imobiliar al Parlamentului; 

solicită, în acest sens, să se prezinte clar 

costurile clădirii Konrad Adenauer în 

bugetul final al Parlamentului și ca, pe 

viitor, investițiile imobiliare să fie înscrise 

în buget; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Amendamentul  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. își exprimă rezervele față de 

propunerea de internalizare a serviciului de 

șoferi pentru a înlocui prestatorul extern de 

servicii cu agenți contractuali ai 

Parlamentului, ceea ce va reprezenta 

cheltuieli suplimentare imediate în 

valoare de aproximativ 3,7 milioane EUR; 

consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind 

achizițiile publice, prin care prestatorul 

extern de servicii este obligat în mod 

explicit să își asume responsabilitatea 

pentru securitate și verificarea 

antecedentelor, precum și pentru 

asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar trebui privită ca o 

opțiune alternativă; ar examina opțiunea 

internalizării doar în cazul în care 

costurile sale nu depășesc costurile 

sistemului actual și în care aceasta 

permite o remunerare și condiții de lucru 

decente pentru șoferi, un echilibru de gen 

mai bun și utilizarea unor autovehicule 

mai ecologice; solicită furnizarea de 

informații detaliate către Comisia pentru 

bugete înainte de luarea oricărei decizii; 

46. observă că Biroul Parlamentului 

European a decis în unanimitate, în urma 

atacurilor recente, să internalizeze 

serviciul de șoferi din cauza caracterului 

extrem de sensibil al acestuia din 

perspectiva securității; ia act de 

propunerea de internalizare a serviciului de 

șoferi, pe baza unor considerente grave de 

securitate, pentru a înlocui prestatorul 

extern de servicii cu agenți contractuali ai 

Parlamentului; internalizarea ar trebui să 

permită o remunerare și condiții de lucru 

decente pentru șoferi și utilizarea unor 

autovehicule mai ecologice și mai sigure; 

solicită furnizarea de informații detaliate 

către Comisia pentru bugete înainte de 

luarea oricărei decizii; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Amendamentul  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a 

Parlamentului; încurajează agenția de 

turism să practice o comparare mai intensă 

a prețurilor; solicită agenției de turism să 

caute activ bilete mai ieftine atunci când 

face rezervări și, în general, să propună 

prețuri mai competitive pentru deputați și 

toate categoriile de personal, asigurând în 

același timp un nivel adecvat de confort și 

condiții corespunzătoare pentru schimbarea 

biletelor; 

49. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a 

Parlamentului; încurajează agenția de 

turism să practice o comparare mai intensă 

a prețurilor; solicită agenției de turism să 

caute activ bilete mai ieftine atunci când 

face rezervări și, în general, să propună 

prețuri mai competitive pentru deputați și 

toate categoriile de personal, asigurând în 

același timp condiții corespunzătoare 

pentru schimbarea biletelor; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Amendamentul  15 

Paul Rübig 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. sprijină introducerea interpretării în 

limbajul internațional al semnelor pentru 

toate dezbaterile în plen astfel încât cel 

puțin acestea să fie cu adevărat accesibile 

tuturor cetățenilor europeni; 

41. sprijină introducerea interpretării în 

limbajul internațional al semnelor pentru 

toate dezbaterile în plen astfel încât cel 

puțin acestea să fie cu adevărat accesibile 

tuturor cetățenilor europeni fără a genera 

costuri suplimentare pentru Parlament; 

Or. en 

 


