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24.4.2017 A8-0153/38 

Amendamentul  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită auditorul intern să se axeze, 

atunci când prezintă raportul anual, pe 

acele aspecte în cazul cărora au fost 

constatate deficiențe și/sau neregularități și 

să introducă proceduri pentru evaluarea 

performanței și a rezultatelor; solicită, de 

asemenea, auditorului intern să 

întocmească un raport privind 

monitorizarea, evoluțiile și soluțiile legate 

de problemele identificate în cursul 

mandatului său; 

21. invită auditorul intern să se axeze, 

atunci când prezintă raportul anual, pe 

acele aspecte în cazul cărora au fost 

constatate deficiențe și/sau neregularități; 

solicită, de asemenea, auditorului intern să 

pună la dispoziția Comisiei pentru control 

bugetar rapoartele sale privind 

monitorizarea, evoluțiile și soluțiile legate 

de problemele identificate în cursul 

mandatului său; solicită Secretarului 

General să introducă proceduri pentru 

evaluarea performanței și a rezultatelor; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Amendamentul  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 92 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 92 a. solicită Parlamentului, în interesul 

egalității de șanse și al respectării 

drepturilor de muncă, să adopte orientări 

privind atribuirea unui grad asistenților 

parlamentari acreditați și să definească 

clar, pentru fiecare grupă de funcții, fișele 

postului, responsabilitățile și sarcinile; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Amendamentul  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. reamintește răspunsul dat de 

administrație la întrebarea 75 din 

chestionar referitoare la descărcarea de 

gestiune a Parlamentului pentru 

exercițiul 2013, și anume că a decis să 

pună capăt „misiunilor pe termen lung, 

[...] ceea ce duce la realizarea de economii 

considerabile”, dar consideră că este o 

contradicție foarte mare faptul că 13 

membri ai personalului se află în prezent 

în misiuni pe termen lung; consideră că o 

misiune pe termen lung a unui membru al 

personalului, care implică o indemnizație 

de expatriere și diurne, într-un loc în care 

persoana respectivă trăia și lucra deja 

reprezintă o utilizare reprehensibilă a 

banilor contribuabililor și este contrară 

prevederilor din statutul funcționarilor; 

insistă asupra necesității de a clarifica 

fiecare misiune pe termen lung și de a 

comunica motivele și costurile și în 

special asupra divulgării motivelor și 

costurilor misiunii pe termen lung 

respective; 

eliminat 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Amendamentul  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. reamintește răspunsul dat de 

administrație la întrebarea 75 din 

chestionar referitoare la descărcarea de 

gestiune a Parlamentului pentru exercițiul 

2013, și anume că a decis să pună capăt 

„misiunilor pe termen lung, [...] ceea ce 

duce la realizarea de economii 

considerabile”, dar consideră că este o 

contradicție foarte mare faptul că 13 

membri ai personalului se află în prezent în 

misiuni pe termen lung; consideră că o 

misiune pe termen lung a unui membru al 

personalului, care implică o indemnizație 

de expatriere și diurne, într-un loc în care 

persoana respectivă trăia și lucra deja 

reprezintă o utilizare reprehensibilă a 

banilor contribuabililor și este contrară 

prevederilor din statutul funcționarilor; 

insistă asupra necesității de a clarifica 

fiecare misiune pe termen lung și de a 

comunica motivele și costurile și în 

special asupra divulgării motivelor și 

costurilor misiunii pe termen lung 

respective; 

32. reamintește răspunsul dat de 

administrație la întrebarea 75 din 

chestionar referitoare la descărcarea de 

gestiune a Parlamentului pentru exercițiul 

2013, și anume că a decis să pună capăt 

„misiunilor pe termen lung, [...] ceea ce 

duce la realizarea de economii 

considerabile”, însă ia act de faptul că 13 

membri ai personalului se află în prezent în 

misiuni pe termen lung (în principal 

pentru studii universitare/burse și 

asistență tehnică pentru pregătirea 

președințiilor Uniunii și pentru birourile 

de informare); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Amendamentul  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. reamintește că toți funcționarii și 

alți agenții ai Uniunii, chiar și cei din 

cadrul cabinetelor, trebuie să-și 

îndeplinească sarcinile exclusiv în 

interesul Uniunii, conform normelor 

stabilite în Statutul funcționarilor; atrage 

atenția asupra faptului că funcționarii 

Uniunii sunt plătiți din banii 

contribuabililor, a căror destinație nu este 

să finanțeze presa sau alți agenți implicați 

în promovarea intereselor politice 

naționale ale președintelui; invită Biroul 

să stabilească în normele Parlamentului 

dispoziții clare în acest sens; 

33. ia act de faptul că Direcția 

Generală Comunicare a recrutat un 

membru al personalului care și-a 

desfășurat activitatea la Bruxelles; 

reamintește că scopul misiunii pe termen 

lung a fost acela de a răspunde 

interesului tot mai mare manifestat de 

presa germană pentru activitatea 

Parlamentului European (răspunsul 

administrației în legătură cu al doilea 

chestionar al Comisiei pentru control 

bugetar); salută, în acest sens, faptul că 

agentul respectiv servea pe deplin 

interesele instituției; 

Or. en 

 


