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24.4.2017 A8-0153/34 

Amendamentul  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. regretă că Biroul nu a răspuns 

solicitărilor Parlamentului din cadrul 

rezoluțiilor sale referitoare la descărcarea 

de gestiune pentru 2013 și 2014 de a le 

acorda asistenților acreditați diurne 

echivalente cu cele ale celorlalți membri ai 

personalului; subliniază, de asemenea, că 

actualele plafoane de rambursare a 

cheltuielilor legate de misiuni pentru 

asistenții parlamentari acreditați nu au fost 

modificate din 2009 și că discrepanța 

dintre aceștia și alte categorii de personal a 

crescut la cel puțin 40% ca urmare a 

introducerii noilor plafoane aprobate de 

consiliu la 9 septembrie 2016 și aplicate, 

până în prezent, de la 10 septembrie 2016 

numai în cazul funcționarilor; invită din 

nou Biroul să ia măsurile necesare pentru a 

pune capăt acestei inegalități; 

86. regretă că Biroul nu a răspuns 

solicitărilor Parlamentului din cadrul 

rezoluțiilor sale referitoare la descărcarea 

de gestiune pentru 2013 și 2014 de a le 

acorda asistenților acreditați diurne 

echivalente cu cele ale celorlalți membri ai 

personalului; îi cere Secretarului General 

să furnizeze, înainte de a implementa vreo 

schimbare, o estimare a costurilor 

suplimentare generate de această 

ajustare; subliniază, de asemenea, că 

actualele plafoane de rambursare a 

cheltuielilor legate de misiuni pentru 

asistenții parlamentari acreditați nu au fost 

modificate din 2009 și că discrepanța 

dintre aceștia și alte categorii de personal a 

crescut la cel puțin 40% ca urmare a 

introducerii noilor plafoane aprobate de 

consiliu la 9 septembrie 2016 și aplicate, 

până în prezent, de la 10 septembrie 2016 

numai în cazul funcționarilor; invită din 

nou Biroul să ia măsurile necesare pentru a 

pune capăt acestei inegalități; 

Or. en 



 

AM\1124078RO.docx  PE603.702v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0153/35 

Amendamentul  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 126 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

126. este preocupat de dialogul social 

problematic dintre DG INTE și 

reprezentanții interpreților, care a început 

în ianuarie 2014 și în cadrul căruia nu s-a 

putut ajunge la un acord până în prezent; 

invită Secretarul General să inițieze o 

mediere între părțile implicate pentru a 

îmbunătăți înțelegerea reciprocă a 

pozițiilor și pentru a găsi soluții 

acceptabile pentru toți; 

126. ia act de dialogul social dintre DG 

INTE și reprezentanții interpreților, care a 

început în ianuarie 2014 și în cadrul căruia 

nu s-a putut ajunge la un acord până în 

prezent; invită Secretarul General să 

inițieze o mediere între părțile implicate 

pentru a îmbunătăți înțelegerea reciprocă a 

pozițiilor și pentru a găsi soluții în 

concordanță cu interesele Parlamentului; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Amendamentul  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 129 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

129. salută eforturile continue depuse în 

materie de asigurare a siguranței în 

interiorul și în jurul clădirilor 

Parlamentului; ia act de faptul că siguranța 

în cadrul Parlamentului trebuie să vizeze 

asigurarea unui echilibru delicat între 

asigurarea siguranței printr-un număr de 

măsuri și introducerea unui regim axat în 

mod excesiv pe securitate, care încetinește 

activitatea Parlamentului; cu toate acestea, 

insistă ca securitatea clădirilor să fie și 

mai mult îmbunătățită și invită Secretarul 

General să asigure formarea 

corespunzătoare a personalului pentru ca 

acesta să-și poată îndeplini sarcinile în mod 

profesionist, inclusiv în situații de urgență; 

129. salută eforturile continue depuse în 

materie de siguranță și securitate în 

interiorul și în jurul clădirilor 

Parlamentului; ia act de faptul că siguranța 

în incinta Parlamentului trebuie să vizeze 

asigurarea unui echilibru delicat între 

luarea în considerare a unui număr de 

măsuri de protecție și introducerea unui 

regim axat în mod excesiv pe securitate, 

care încetinește activitatea Parlamentului; 

cu toate acestea, afirmă încă o dată că 

securitatea Parlamentului ar trebui 

îmbunătățită și mai mult și invită 

Secretarul General să asigure formarea 

corespunzătoare a personalului pentru ca 

acesta să-și poată îndeplini sarcinile în mod 

profesionist, inclusiv în situații de urgență; 

. 

Or. en 
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Amendamentul  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 131 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

131. invită DG ITEC și DG SAFE să 

consolideze măsurile de contracarare a 

atacurilor informatice, având în vedere 

riscul crescut al acestor atacuri din 

ultimele luni; 

131. invită DG ITEC și DG SAFE să 

consolideze capacitățile de apărare 

informatice, având în vedere riscul crescut 

de producere a unor asemenea atacuri în 

ultimele luni; 

Or. en 

 


