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Amendamentul  17 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 63a. este preocupat de politizarea tot 

mai mare a gestionării resurselor umane, 

în special în ceea ce privește funcțiile cele 

mai înalte din cadrul instituției; 

subliniază că o astfel de evoluție nu poate 

decât să dea naștere unor suspiciuni 

puternice în ceea ce privește neutralitatea 

funcționarilor, care este indispensabilă și 

este o condiție minimă pentru buna 

gestionare a unei instituții care se dorește 

a fi un exemplu de democrație; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/18 

Amendamentul  18 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 83a. reamintește că Parlamentul a 

plătit 303 milioane EUR în perioada 

1993-1995 pentru a achiziționa clădirea 

PHS de la Bruxelles; este uimit de faptul 

că, după doar 23 de ani, clădirea a ajuns 

la sfârșitul ciclului său de viață; 

subliniază că, în prezent, construcția unui 

imobil care să o înlocuiască este estimată 

la 430 de milioane EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/20 

Amendamentul  20 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2017/2137(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 134 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 134b. reamintește că Codul de conduită 

prevede ca deputații să declare cadourile 

pe care le primesc atunci când reprezintă 

Parlamentul în mod oficial, în 

conformitate cu condițiile prevăzute de 

Măsurile de punere în aplicare a Codului 

de conduită, și ca aceste cadouri să fie 

înregistrate în registrul cadourilor; se 

întreabă de ce, în 2016, a fost declarat un 

singur cadou, în timp ce în 2015 numărul 

acestora a fost de 25; 

Or. en 

 


