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20.4.2016 A8-0135/13 

Amendamentul  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 117a. solicită crearea unui sistem de 

alertă rapidă în caz de urgențe care să 

permită DG ITEC, în colaborare cu DG 

SAFE, să trimită mesaje prompte prin 

SMS sau e-mail deputaților și membrilor 

personalului care aleg ca numele lor să 

fie inclus într-o astfel de listă de 

comunicare ce urmează să fie utilizată în 

situații specifice de urgență în materie de 

securitate; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Amendamentul  14 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. ia act de faptul că noile contracte 

pentru serviciile de catering din Bruxelles 

încheiate în 2015 nu mai prevăd 

exclusivitatea pentru un singur furnizor de 

servicii de catering; se așteaptă ca unitățile 

de catering mai mici din Bruxelles 

planificate a fi instituite să fie gestionate 

astfel încât să permită IMM-urilor să 

ofere servicii de catering și să promoveze 

accesul unei game variate de furnizori de 

servicii de catering la contractele 

respective, pentru a asigura calitatea 

serviciilor la prețuri abordabile; 

18. ia act de faptul că noile contracte 

pentru serviciile de catering din Bruxelles 

încheiate în 2015 nu mai prevăd 

exclusivitatea pentru un singur furnizor de 

servicii de catering; se așteaptă ca unitățile 

de catering mai mici din Bruxelles 

planificate a fi instituite să fie gestionate, 

prin concesionare, de către întreprinderi 

mici și mijlocii; este preocupat de faptul 

că selecția pentru înlocuirea societății de 

catering nu a respectat până în prezent 

normele în materie de achiziții ecologice, 

dată fiind lipsa de informații privind 

ingredientele care pot provoca intoleranțe 

sau alergii alimentare, precum și date 

fiind calitatea și prețul alimentelor 

vegetariene și producerea unei cantități 

mai mari de deșeuri de plastic; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Amendamentul  15 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că ICG este destinată să 

acopere cheltuielile suportate în statul 

membru în care a fost ales deputatul 

respectiv, cum ar fi chiria pentru birourile 

deputaților, echipamente, materiale, 

documente sau organizarea logistică a 

evenimentelor; ia act de faptul că un sistem 

cuprinzător de control al indemnizației 

parlamentare plătite deputaților ar necesita 

între 40 și 75 de posturi administrative 

suplimentare, ceea ce contravine schemei 

de reducere a personalului; 

39. reamintește că ICG este destinată să 

acopere cheltuielile legate direct de 

exercitarea mandatului parlamentar al 

unui deputat în statul membru în care a 

fost ales, precum și la sediile oficiale ale 

Parlamentului European, cum ar fi chiria 

pentru birourile deputaților, echipamente, 

materiale, documente sau organizarea 

logistică a evenimentelor; contestă faptul 

că un sistem cuprinzător de control al 

indemnizației parlamentare plătite 

deputaților ar necesita între 40 și 75 de 

posturi administrative suplimentare în 

domeniul gestiunii financiare; regretă că, 

în ciuda cererilor repetate, în special din 

cadrul procedurii de descărcare de 

gestiune pentru 2013, Secretarul General 

nu a analizat posibilitățile unui sistem de 

control mai selectiv, cum ar fi controale 

aleatorii de eșantioane, și cere ca o astfel 

de propunere să fie elaborată fără alte 

întârzieri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Amendamentul  16 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. îndeamnă Parlamentul să adopte 

norme privind publicarea tuturor 

contribuțiilor lobbyiștilor/reprezentanților 

grupurilor de interese la proiectele de 

politici, acte legislative și amendamente, 

sub forma unei „amprente legislative”; 

sugerează că această amprentă legislativă 

ar trebui să constea într-un formular 

anexat la rapoarte, în care să se detalieze 

numele tuturor lobbyiștilor cu care cei 

însărcinați cu un anumit dosar s-au 

întâlnit în cadrul procesului de elaborare 

a fiecărui raport, indicând clar lobbyiștii 

care au avut un efect substanțial asupra 

dosarului respectiv, precum și un al doilea 

document în care să se enumere toate 

contribuțiile scrise primite; aceste 

documente ar trebui prezentate online pe 

pagina lor oficială de pe site-ul 

Parlamentului, însoțite de un link direct 

către Registrul de transparență, și solicită 

ca raportorii să publice o amprentă 

legislativă; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Amendamentul  17 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48b. cere Biroului să creeze posibilitatea 

tehnică pentru ca deputații care doresc să 

publice pe pagina lor oficială numele 

lobbyiștilor cu care s-au întâlnit; 

Or. en 



 

AM\1092762RO.doc  PE579.921v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.4.2016 A8-0135/18 

Amendamentul  18 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. se arată preocupat de propunerea de a 

internaliza serviciul șoferilor și de costurile 

suplimentare generate cu acest prilej, care 

reprezintă o creștere de peste 50 % în 2017 

comparativ cu 2016; 

97. subliniază că Parlamentul a 

internalizat mai multe servicii în ultimii 

ani, precum serviciile de securitate; 

consideră că internalizarea serviciilor nu 

reprezintă neapărat o creștere a eficienței 

și eficacității serviciilor furnizate; arată 

că internalizarea serviciilor a dus de cele 

mai multe ori la o creștere a costurilor 

serviciului furnizat, ceea ce contravine 

principiului bunei gestiuni financiare; 

subliniază precaritatea informațiilor 

furnizate de Secretarul General forurilor 

de decizie atunci când se discută despre 

internalizarea serviciilor; îndeamnă 

Secretarul General și Președintele să 

răspundă tuturor întrebărilor adresate de 

membrii Biroului, membrii comisiilor 

BUDG și CONT și să vină cu toate 

informațiile sau studiile necesare și 

solicitate înainte de orice altă 

internalizare a serviciilor, mai ales în 

cazul internalizării serviciului de șoferi; 
se arată preocupat de propunerea de a 

internaliza serviciul șoferilor și de costurile 

suplimentare generate cu acest prilej, care 

reprezintă o creștere de peste 50 % în 2017 

comparativ cu 2016; are îndoieli serioase 

cu privire la beneficiile acestei 

internalizări; de aceea, consideră că 

costurile estimate (de peste 2,7 milioane) 

contravin bunei gestiuni financiare; trage 
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concluzia că ar trebui dată prioritate unor 

alternative mai puțin costisitoare, mai 

eficiente și mai performante; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Amendamentul  19 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 133 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 133a. subliniază necesitatea de a 

implementa conceptul de achiziții publice 

ecologice pentru toate contractele și 

procedurile de ofertare; solicită obiective 

obligatorii ambițioase pentru contractele 

ecologice, în special în materie de 

alimentație și cantine, vehicule și 

transport, apă și echipamente sanitare, 

hârtie, gestionare a deșeurilor, 

echipamente informatice și de procesare a 

imaginii, iluminat, curățenie, precum și 

mobilier; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Amendamentul  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. critică costul total al Premiului LUX 

în 2014, care a atins un nivel de 

585 311 EUR (2013: 448 000 EUR); 

2012: 434 421 EUR); regretă profund 

faptul că rezultatele sondajului privind 

vizibilitatea și impactul Premiului LUX, 

solicitat în raportul de descărcare de 

gestiune pe 2013, nu sunt încă 

disponibile; solicită ca rezultatele acestui 

studiu să fie puse la dispoziția publicului 

până la jumătatea lunii mai 2016 și să fie 

prezentate în mod oficial Comisiei sale 

pentru control bugetar; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Amendamentul  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 69a. ia act de faptul că cheltuielile 

aferente Premiului LUX ca atare s-au 

ridicat în 2014 la 391 506 EUR, fiind 

reduse semnificativ față de anii precedenți 

(2013: 448 000 EUR; 2012: 

434 421 EUR), acoperind selecția oficială, 

competiția, inclusiv subtitrarea în cele 24 

de limbi oficiale ale Uniunii, și afișele 

pentru prezentarea în cele 28 de state 

membre, plus ceremonia de premiere; 

reamintește că activitățile de popularizare 

și promovare a Premiului LUX, precum și 

a Premiului Saharov și a drepturilor 

femeilor, urmăresc să ilustreze 

devotamentul Parlamentului față de 

valori consensuale precum drepturile 

omului și solidaritatea și, de asemenea, 

angajamentul său față de diversitatea 

culturală și lingvistică; ia act de suma de 

193 805 EUR aferentă publicității pentru 

Premiul LUX care a ajuns, grație mai ales 

rețelelor de socializare, în atenția a circa 

10 milioane de oameni, inclusiv 23 000 

care urmăresc constant informații despre 

el pe Facebook; recunoaște angajamentul 

constant al Birourilor de informații ale 

Parlamentului European (EPIO) față de 

Premiul LUX și reamintește că 

cheltuielile legate de proiecțiile filmelor și 

evenimentele conexe s-au cifrat la 

317 434 EUR în 2014, ceea ce înseamnă o 
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medie anuală de circa 9 000 EUR pe 

EPIO și 9 EUR pe participant (pe baza a 

35 227 de participanți din statele 

membre); solicită ca rezultatele 

sondajului privind vizibilitatea Premiului 

LUX, solicitat în raportul de descărcare 

de gestiune pe 2013, să fie puse la 

dispoziția publicului până la jumătatea 

lunii mai cel mai târziu și să fie prezentate 

în mod oficial concomitent Comisiei 

pentru control bugetar și Comisiei pentru 

cultură și educație; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Amendamentul  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. cere să se realizeze o analiză 

temeinică, pe baza studiului de impact al 

Premiului LUX, pentru a stabili dacă 

continuarea Premiului LUX își merită 

banii; 

eliminat 

Or. en 

 

 


