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Amendamentul  13 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 
Propunere de rezoluție Amendamentul 

48. constată că pe site-ul Parlamentului 

sunt disponibile o serie de documente 

privind decizia de recunoaștere a partidelor 

politice europene și a fundațiilor politice 

europene, precum și detalii privind sumele 

definitive de finanțare; invită Parlamentul 

să solicite Comisiei să prezinte o propunere 

de revizuire a actului legislativ al Uniunii 

în vigoare în prezent cu privire la statutul și 

finanțarea partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene10 , inclusiv o 

serie de cerințe mai stricte pentru 

înființarea de fundații politice europene, 

pentru a preveni abuzurile; 

48. constată că pe site-ul Parlamentului 

sunt disponibile o serie de documente 

privind decizia de recunoaștere a partidelor 

politice europene și a fundațiilor politice 

europene, precum și detalii privind sumele 

definitive de finanțare; invită Parlamentul 

să solicite Comisiei să prezinte o propunere 

de revizuire a actului legislativ al Uniunii 

în vigoare în prezent cu privire la statutul și 

finanțarea partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene10 , inclusiv o 

serie de cerințe mai stricte pentru 

înființarea de partide și fundații politice 

europene, pentru a preveni abuzurile; 

_________________ _________________ 

10 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1141/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 

statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene, 

JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 

10 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1141/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 

statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene, 

JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Amendamentul  14 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 – partea introductivă 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. este preocupat de faptul că actualul 

cod de conduită pentru deputații din 

Parlamentul European poate avea nevoie 

de noi îmbunătățiri pentru a se evita 

conflictele de interese, acordându-se o 

atenție deosebită următoarelor: 

51. este preocupat de faptul că actualul 

cod de conduită pentru deputații din 

Parlamentul European are nevoie de noi 

îmbunătățiri pentru a evita conflictele de 

interese și invită Biroul să ia măsurile 

necesare în acest sens, acordând o atenție 

deosebită următoarelor aspecte: 

Or. en 
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Amendamentul  15 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. ia act de faptul că studiul a obținut 

o rată de răspuns scăzută, de 18 %, din 

numărul deputaților din Parlamentul 

European, care corespunde unui număr de 

137 de deputați din toate grupurile politice 

și statele membre, și că peste 90% din 

deputații respectivi știau ce înseamnă 

Premiul LUXFILM, 75% cunoșteau 

scopul acestuia, iar peste 80% au o 

percepție pozitivă a acestui premiu; 

63. ia act de faptul că studiul a obținut 

o rată de răspuns scăzută, de 18 %, din 

numărul deputaților din Parlamentul 

European, care corespunde unui număr de 

137 de deputați din toate grupurile politice 

și statele membre; 

Or. en 



 

AM\1124073RO.docx  PE603.702v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0153/16 

Amendamentul  16 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. salută decizia Comisiei de a 

contribui cu 800 000 EUR la cheltuielile de 

funcționare ale Casei Istoriei Europene; 

consideră totuși că Comisia ar trebui să 

contribuie într-o proporție mult mai mare 

la cheltuielile de funcționare anuale; 

70. salută decizia Comisiei de a 

contribui cu 800 000 EUR pe an la 

cheltuielile de funcționare ale Casei Istoriei 

Europene; consideră totuși că Comisia ar 

trebui să contribuie într-o proporție mult 

mai mare la cheltuielile de funcționare 

anuale estimate; în mod similar, ținând 

seama de numărul de vizitatori estimat 

atât pentru Parlamentarium, cât și pentru 

Casa Istoriei Europene, și de beneficiile 

economice pe care acestea le pot aduce 

comunele bruxelleze, solicită Biroului să 

pregătească un dialog cu autoritățile 

locale pentru a vedea modul în care aceste 

autorități pot contribui la finanțarea 

acestor structuri; 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. este preocupat de presupusa 

practică a deputaților de a obliga ilegal 

asistenții acreditați să meargă în misiuni, 

mai ales la Strasbourg, fără emiterea de 

ordine de misiune, rambursarea 

cheltuielilor de misiune sau pur și simplu 

fără rambursarea cheltuielilor de călătorie; 

consideră că astfel de practici creează un 

teren propice pentru abuzuri, asistenții 

acreditați care călătoresc fără ordine de 

misiune fiind nu numai că sunt obligați să 

suporte cheltuielile aferente din propriul 

buzunar, dar nici nu sunt acoperiți de 

asigurarea de serviciu; invită Biroul să 

asigure aplicarea corespunzătoare a 

Statutului funcționarilor și să sancționeze 

deputații care încalcă aceste norme; 

88. este preocupat de presupusa 

practică a deputaților de a obliga asistenții 

acreditați să meargă în misiuni, mai ales la 

Strasbourg, fără emiterea de ordine de 

misiune, rambursarea cheltuielilor de 

misiune sau pur și simplu fără rambursarea 

cheltuielilor de călătorie; consideră că 

astfel de practici creează un teren propice 

pentru abuzuri, asistenții acreditați care 

călătoresc fără ordine de misiune fiind nu 

numai că sunt obligați să suporte 

cheltuielile aferente din propriul buzunar, 

dar nici nu sunt acoperiți de asigurarea de 

serviciu; invită Biroul să asigure aplicarea 

corespunzătoare a Statutului funcționarilor 

și să sancționeze deputații care încalcă 

aceste norme; 

Or. en 

 


