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Amendamentul  19 

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 111 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 111a. constată că, în 2015, Parlamentul 

a subvenționat Asociația Parlamentară 

Europeană cu suma de 200 000 EUR și 

invită Secretarul General să prezinte 

sugestii cu privire la o revizuire a 

politicilor sale față de această subvenție, 

ținând seama de faptul că Asociația 

Parlamentară Europeană ar putea fi, de 

asemenea, finanțată în mod adecvat prin 

contribuții ale membrilor săi; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Amendamentul  20 

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 116 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

116. consideră că este de importanță 

esențială pentru mandatul deputaților ca 

imprimantele să rămână în birourile lor; 

atrage atenția asupra faptului că cartușele 

generice ieftine ar putea genera niveluri 

periculoase ale emisiilor de particule și ar 

putea provoca daune de sănătate; solicită, 

așadar, ca DG ITEC și Direcția Generală 

Infrastructură și Logistică (DG INLO) să ia 

măsuri pentru a promova achiziția de 

imprimante ecologice și a asigura utilizarea 

exclusivă a cartușelor originale; 

116. consideră că este de importanță 

esențială pentru mandatul deputaților ca 

imprimantele să rămână în birourile lor; 

atrage atenția asupra faptului că cartușele 

generice ieftine ar putea genera niveluri 

periculoase ale emisiilor de particule și ar 

putea provoca daune de sănătate; solicită, 

așadar, ca DG ITEC și Direcția Generală 

Infrastructură și Logistică (DG INLO) să ia 

măsuri pentru a promova achiziția de 

imprimante ecologice și a asigura utilizarea 

exclusivă a cartușelor originale, creând, 

totodată opțiuni pentru ca deputații și 

echipele lor să poată dispune de 

imprimante situate strategic în apropierea 

propriilor birouri, dar nu înăuntrul 

acestora; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Amendamentul  21 

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 127 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

127. își exprimă satisfacția cu privire la 

progresele realizate deja în procesul de 

modernizare a DG INTE, mai ales în ceea 

ce privește disponibilitatea mai mare a 

interpreților, creșterea moderată a 

numărului de ore în care interpreții 

efectuează efectiv activități de interpretare 

și îmbunătățirea modului în care este 

repartizată sarcina de muncă a 

interpreților; observă că a fost precizată 

metoda de calcul al datelor statistice și că 

toate concediile anuale și concediile 

medicale sunt în prezent excluse de la 

calculul numărului mediu al orelor 

petrecute de interpreți în cabină; 

eliminat 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Amendamentul  22 

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 141 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 141a. îi cere Secretarului General să 

coordoneze un raport cuprinzător privind 

progresele înregistrate în privința 

ameliorării sistemelor de control intern 

ale grupurilor politice deoarece, chiar 

dacă ține în primul rând de 

responsabilitatea grupurilor politice să ia 

măsurile necesare, riscul reputațional al 

oricăror nereguli în această privință se 

răsfrânge negativ asupra întregului 

Parlament; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Amendamentul  23 

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 147 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

147. consideră că actualul sistem de 

controale interne și externe ar trebui 

examinat pentru a se determina dacă este 

deficient în ceea ce privește evitarea 

neregulilor majore; ia act de declarațiile 

contabilului extern, EY, potrivit cărora 

auditurile sale urmăresc să obțină o 

asigurare rezonabilă că conturile anuale nu 

conțin prezentări eronate semnificative și 

că entitatea a respectat normele și 

reglementările din domeniul său de 

aplicare, precum și că auditurile includ 

examinarea, prin sondaj, a probelor care 

vin în sprijinul avizului; observă, cu toate 

acestea, că examinările nu includ 

investigarea posibilelor declarații și 

documente frauduloase, asigurând astfel 

doar o imagine oarecum limitată a 

activităților financiare supuse examinării; 

147. consideră esențial în acest context 

să se cerceteze orice deficiență în actualul 

sistem de controale interne și externe în 

ceea ce privește evitarea neregulilor 

majore; ia act de declarațiile contabilului 

extern, EY, potrivit cărora auditurile sale 

urmăresc să obțină o asigurare rezonabilă 

că conturile anuale nu conțin prezentări 

eronate semnificative și că entitatea a 

respectat normele și reglementările din 

domeniul său de aplicare, precum și că 

auditurile includ examinarea, prin sondaj, a 

probelor care vin în sprijinul avizului; 

observă, cu toate acestea, că examinările 

nu includ investigarea posibilelor declarații 

și documente frauduloase, asigurând astfel 

doar o imagine oarecum limitată a 

activităților financiare supuse examinării; 

Or. en 

 


