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20.4.2016 A8-0135/46 

Amendamentul  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 54a. consideră că, din cauza resurselor 

limitate de care dispune Parlamentul și 

pentru a se evita suprapunerea 

eforturilor, noua DG EPRS ar trebui să 

contribuie la capacitățile existente și să le 

completeze, în contextul rolului său de 

consolidare a activității principale a 

Parlamentului, și anume adoptarea 

legislației Uniunii și a acordurilor 

internaționale și controlul punerii în 

aplicare a acestora, stabilirea bugetului și 

controlul bugetar; îndeamnă DG EPRS să 

își axeze mai mult activitățile pe 

furnizarea de expertiză în urma cererilor 

adresate de grupurile politice și de 

deputați în PE pe teme relevante pentru 

activitatea parlamentară; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Amendamentul  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 54b. este îngrijorat de faptul că personalul 

transferat de la alte servicii la DG EPRS 

va afecta negativ resursele puse la 

dispoziție pentru îndeplinirea unor sarcini 

cruciale pentru activitatea parlamentară 

principală a instituției; având în vedere 

situația actuală, de reducere a numărului 

de inițiative legislative din partea 

Comisiei, fapt ce ar putea submina rolul 

Parlamentului, îi cere Secretarului 

General să aloce și mai multe resurse 

acestor servicii, pentru ca Parlamentul să 

fie efectiv pe picior de egalitate atunci 

când își îndeplinește responsabilitățile 

legislative, de dezvoltare, de punere în 

aplicare și bugetare; 

Or. en 



 

AM\1092865RO.doc  PE579.921v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.4.2016 A8-0135/48 

Amendamentul  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

în numele Grupului S&D 

 

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; 

69. ia act de faptul că cheltuielile aferente 

Premiului LUX pentru cinematografie 

(LUX Film Prize) ca atare s-au ridicat la 

391 506 EUR în 2014, 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 

proiecțiile din cele 28 de state membre, 

plus ceremonia de premiere; reamintește 

că publicitatea și promovarea Premiului 

LUX pentru cinematografie, împreună cu 

publicitatea și promovarea Premiului 

Saharov și a drepturilor femeilor, 

urmăresc să ilustreze devotamentul 

Parlamentului față de valori universale, 

cum ar fi drepturile omului și 

solidaritatea, precum și angajamentul său 

față de diversitatea culturală și 

lingvistică; ia act de suma de 

193 805 EUR cheltuită pentru a face 

publicitate Premiului LUX pentru 

cinematografie care a ajuns, grație mai 

ales rețelelor de socializare, în atenția a 

circa 10 milioane de persoane, dintre care 

23 000 urmăresc constant informații 

despre el pe Facebook. recunoaște 

angajamentul constant al birourilor de 

informare ale Parlamentului European 

față de Premiul LUX pentru 
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cinematografie și reamintește că 

cheltuielile legate de proiecțiile filmelor și 

de evenimentele conexe s-au cifrat la 

317 434 EUR în 2014, ceea ce înseamnă o 

medie anuală de circa 9 000 EUR pe 

birou de informare și 9 EUR pe 

participant, calculată pe baza unui număr 

de 35 227 de participanți din statele 

membre; solicită ca rezultatele sondajului 

privind gradul de vizibilitate a Premiului 

LUX pentru cinematografie, solicitat în 

raportul de descărcare de gestiune pe 

2013, să fie puse la dispoziția publicului 

cel târziu până la jumătatea lunii mai 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 A8-0135/49 

Amendamentul  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

în numele Grupului S&D 

 

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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Amendamentul  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 74a. atrage atenția că reducerea 

personalului cu 5%, începută în 2013, 

periclitează, în unele cazuri, calitatea 

serviciului public furnizat cetățenilor 

europeni și are impact negativ asupra 

sănătății, motivației și bunăstării 

individuale și familiale a personalului 

care lucrează pentru Parlamentul 

European; constată că aceste măsuri duc 

la neocuparea anumitor posturi, dată 

fiind degradarea condițiilor salariale și de 

muncă din cadrul funcției publice 

europene; 

Or. en 



 

AM\1092865RO.doc  PE579.921v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.4.2016 A8-0135/51 

Amendamentul  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 81a. consideră fundamental ca, pe viitor, 

clasificarea APA în gradele respective să 

fie realizată de Parlament, cu scopul de a 

asigura egalitatea de șanse și respectarea 

drepturilor de muncă ale angajaților; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Amendamentul  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 106 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 106a. se arată îngrijorat de împrăștierea 

responsabilității pentru organizarea de 

reuniuni și conferințe între diferite 

direcții generale și de închiderea recentă 

a unor cabine de interpretare pentru 

anumite limbi – situație nemaiîntâlnită – 

din cauza recrutării insuficiente de 

interpreți; solicită Secretarului General să 

îmbunătățească de urgență sistemul de 

solicitare a interpretării și să rezolve 

problemele legate de recrutarea 

interpreților; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Amendamentul  53 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 122 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

122. critică transformarea contului oficial 

de Twitter al „Președintelui 

Parlamentului European” într-un 

instrument personal de campanie care 

trimite la site-ul internet al unui partid; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Amendamentul  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 131 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 131a. observă că, în prezent, atunci când 

se confruntă cu probleme legate de 

securitate și de combaterea terorismului, 

instituțiile și organele Uniunii au resurse 

separate, norme și echipamente diferite, 

care nu sunt compatibile; consideră că 

această situație nu înseamnă doar că 

resursele sunt gestionate defectuos de 

administrațiile respective [bugetul alocat 

anual cheltuielilor legate de securitate ale 

Comisiei și Parlamentului este de circa 40 

de milioane de euro pentru fiecare 

instituție, Consiliul având un buget de 

circa 15 milioane de euro, iar Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE), un 

buget de peste 5 milioane de euro pentru 

securitatea sediului, numai la Bruxelles], 

ci ar putea și să crească vulnerabilitatea 

instituțiilor Uniunii; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Amendamentul  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 131 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 131b. este preocupat de contextul de 

securitate actual, în care o amenințare 

teroristă gravă plutește deasupra întregii 

Europe și dincolo de ea, în special de la 

atacurile coordonate de la Bruxelles și 

Paris și de la atacul dejucat din trenul 

Thalys; invită toate instituțiile Uniunii să 

promoveze în mod activ cooperarea 

consolidată între ele, precum și cu 

autoritățile naționale ale țărilor-gazdă în 

care își au sediul, au birouri sau delegații 

sau își îndeplinesc sarcinile; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Amendamentul  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 131 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 131c. îndeamnă Secretarul General, 

precum și autoritățile administrative 

respective ale Comisiei, Consiliului, 

SEAE și comisiilor parlamentare să 

examineze potențialele temeiuri ale unei 

politici interinstituționale de securitate 

comune, inclusiv un plan de acțiune 

pentru a dezvolta elemente comune, cum 

ar fi activități și metodologii de evaluare a 

riscurilor, personal și mijloace pentru 

protecția autorităților politice respective și 

a personalităților invitate, programe de 

instruire și resurse pentru personalul de 

securitate, echipamente și tehnologii de 

control al accesului, securitatea 

informatică și securitatea comunicațiilor, 

precum și gestionarea resurselor 

specializate, care ar trebui să fie în 

sinergie cu autoritățile competente ale 

țărilor care găzduiesc locurile principale 

de desfășurare a activității, birourile 

externe și delegațiile Uniunii; 

Or. en 

 

 


