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13.4.2016 A8-0131/27 

Amendamentul  27 

Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este clară și 

nu reflectă implicarea și activitățile 

efective ale deputaților; sugerează ca 

utilizarea actuală a clasamentelor de site-

uri să fie abandonată, îmbunătățind 

totodată informațiile privind activitățile 

fiecărui deputat de pe site-ul oficial al 

Parlamentului; solicită o evaluare a 

modului de prezentare în special în cazul 

explicațiilor privind voturile și 

intervențiilor cu durata de un minut, 

inclusiv a opțiunii ca acestea să fie 

indicate separat de discursurile în plen, 

precum și o evaluare a valorii adăugate a 

explicațiilor privind voturile și a 

alternativelor posibile; se așteaptă ca 

grupul de lucru relevant al Biroului care se 

ocupă de această chestiune să își prezinte 

agenda și concluziile Comisiei pentru 

bugete de îndată ce vor fi disponibile; 

28. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este clară și 

nu reflectă implicarea și activitățile 

efective ale deputaților; se așteaptă ca 

grupul de lucru relevant al Biroului care se 

ocupă de această chestiune să își prezinte 

agenda și concluziile Parlamentului; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Amendamentul  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. consideră că, în actualul context 

economic, nu ar trebui lansate și alte 

proiecte Parlamentarium fără consultarea 

în prealabil a Comisiei pentru bugete și 

fără ca aceasta să le aprobe;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Amendamentul  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 38a. solicită Secretarului General să 

prezinte un raport anual privind înalții 

funcționari ale căror contracte cu 

Parlamentul au încetat și care ar putea 

face obiectul unui conflict de interese în 

cadrul noilor funcții, astfel cum se 

menționează la articolul 16 din Statutul 

funcționarilor; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Amendamentul  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. îl invită pe Secretarul General să 

deschidă concursuri interne pentru toate 

categoriile de personal, inclusiv pentru 

asistenții parlamentari acreditați; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Amendamentul  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 39 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39b. consideră că articolul bugetar 

intitulat „Intervenții în favoarea 

personalului instituției”, în special 

subvențiile acordate organizațiilor 

personalului la linia „intervenții sociale” 

(1630-03), ar trebui să fie gestionat mai 

transparent și în comun de către 

ansamblul personalului, cu alte cuvinte 

de către Comitetul pentru personal și 

Comitetul asistenților parlamentari 

acreditați; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Amendamentul  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. regretă profund reducerile propuse 

în estimarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Parlamentului European 

pentru 2017 în legătură cu serviciile de 

traducere (1 200 000 EUR) și cu serviciile 

de interpretare (2 000 000 EUR), 

recunoscând calitatea și valoarea 

adăugată a serviciilor furnizate de 

interpreți; solicită un acord timpuriu și 

sustenabil între Secretarul General și 

reprezentanții interpreților care să 

combine condiții de muncă de calitate și o 

gestiune eficientă pentru a se evita 

dezechilibrele în ceea ce privește timpul 

de lucru și nesiguranța generalizată în 

rândul interpreților; solicită Secretarului 

General să facă propuneri suplimentare, 

de exemplu recurgerea sporită la 

traducerea și interpretarea la cerere, în 

special cu privire la activitățile 

intergrupurilor din Parlamentul 

European; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Amendamentul  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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. sprijină 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; aceasta permite o remunerare și 

condiții de lucru decente pentru șoferi, un 

echilibru de gen mai bun și utilizarea unor 

autovehicule mai ecologice; solicită 

Biroului și Secretarului General să 

dezvolte proiectul respectiv în cadrul 

măsurilor de securitate consolidate pentru 

a oferi deputaților mijloace de transport 

fiabile și sigure în toate locurile de 

desfășurare a activității Parlamentului; 

solicită, prin urmare, furnizarea de 

informații detaliate către Comisia pentru 

bugete înainte de luarea oricărei decizii; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Amendamentul  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 55a. salută introducerea de măsuri, în 

urma revizuirii Regulamentului financiar, 

pentru achiziții publice mai ecologice și 

mai sociale; regretă că nu există nicio 

unitate similară EMAS care să abordeze 

aspectele sociale, în special la elaborarea 

procedurilor contractuale în cadrul 

achizițiilor publice la care iau parte 

instituțiile UE, și să monitorizeze execuția 

contractelor; recomandă înființarea unei 

astfel de unități în cadrul Parlamentului; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Amendamentul  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 56 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 56a. consideră că s-ar putea realiza 

economii suplimentare cu mobilierul, 

întrucât consideră că o majorare cu 

3 589 832 EUR în 2016 și o majorare 

similară în 2017, față de 2 415 168 EUR 

în 2015, nu sunt deloc rezonabile; 

Or. en 

 

 


