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11.4.2018 A8-0105/37 

Amendamentul  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Biroul și Secretarul General 

să prezinte un raport, în special cu privire 

la următoarele recomandări care au fost 

deja adoptate de către Parlament în 

rezoluția de descărcare de gestiune pentru 

2015: 

 - cererea privind publicarea pe 

internet a ordinilor de zi ale Biroului cu 

suficient timp înaintea reuniunilor și 

publicarea mai promptă a proceselor-

verbale ale reuniunilor, fără a aștepta 

până ce acestea sunt disponibile în toate 

limbile și solicitarea de a publica pe site-

ul de internet al Parlamentului 

documentele relevante înaintate Biroului 

de către Secretarul General în format 

digital, cu excepția cazului în care natura 

informațiilor respective face acest lucru 

imposibil, cum este cazul, de exemplu, 

protecției datelor cu caracter personal;1a 

 - invitația adresată Secretarului 

General de a oferi posibilitatea deputaților 

care doresc să publice pe propriile lor site-

uri internet detalii privind indemnizațiile 

pe care le-au primit din partea 

Parlamentului, cu registre de date 

corespunzătoare care pot fi reprelucrate 

cu ușurință; 1b 

 - invitația adresată administrației 

Parlamentului de a elabora un raport 
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referitor la utilizarea sediilor 

Parlamentului de către reprezentanții 

grupurilor de interese și alte organizații 

externe; 1c 

 - preocupările sale privind actualul 

cod de conduită pentru deputații din 

Parlamentul European, care ar putea 

avea nevoie de noi îmbunătățiri pentru a 

se evita conflictele de interese, 

acordându-se o atenție deosebită 

următoarelor: 1d 

  - alte activități plătite ale 

deputaților; 

  - participarea foștilor 

deputați la activități de lobby pe lângă 

instituțiile europene în perioada în care 

au dreptul la indemnizația de tranziție; 

  - înregistrarea declarațiilor 

de interese ale deputaților; 

  - componența și 

competențele comitetului consultativ; 

 - invitația adresată Biroului de a 

iniția un dialog cu autoritățile locale 

pentru a analiza modul în care acestea 

din urmă pot contribui la finanțarea 

Casei Istoriei Europene; 1e 

 __________________ 

 1a Punctele 40 și 41 din Rezoluția 

Parlamentului European din 27 aprilie 

2017 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2015, secțiunea I - 

Parlamentul European (2016/2152(DEC)) 

 1b Punctul 47 din Rezoluția 

Parlamentului European din 27 aprilie 

2017 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2015, secțiunea I - 

Parlamentul European (2016/2152(DEC)) 
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 1c Punctul 51 din Rezoluția 

Parlamentului European din 27 aprilie 

2017 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2015, secțiunea I - 

Parlamentul European (2016/2152(DEC)) 

 1d Punctul 52 din Rezoluția 

Parlamentului European din 27 aprilie 

2017 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2015, secțiunea I - 

Parlamentul European (2016/2152(DEC)) 

 1e Punctul 69 din Rezoluția 

Parlamentului European din 27 aprilie 

2017 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent 

exercițiului financiar 2015, secțiunea I - 

Parlamentul European (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Amendamentul  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. încurajează Secretarul General să 

negocieze cu Căile ferate belgiene ca 

acestea să asigure mai multe trenuri directe 

între gara Bruxelles-Luxemburg și 

aeroportul Zaventem în perioadele de vârf 

la sosire și plecare pentru deputați, ceea ce 

le va permite deputaților să reducă timpul 

de călătorie, precum și amprenta de carbon; 

solicită secretariatului să promoveze 

deplasările cu trenul pentru deputați; 

35. încurajează Secretarul General să 

negocieze cu Căile ferate belgiene ca 

acestea să asigure mai multe trenuri directe 

între gara Bruxelles-Luxemburg și 

aeroportul Zaventem în perioadele de vârf 

la sosire și plecare pentru deputați, ceea ce 

le va permite deputaților să reducă timpul 

de călătorie, precum și amprenta de carbon; 

solicită secretariatului să promoveze 

deplasările cu trenul pentru deputați, de 

exemplu, încetând să mai pună la 

dispoziția deputaților servicii auto pentru 

aeroport la orele la care sunt disponibile 

trenuri directe; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Amendamentul  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 57a. ia act de faptul că numărul de 

spectatori ai Premiului LUX este încă 

foarte scăzut și că acest fapt ridică 

întrebarea dacă premiul este justificat; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Amendamentul  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 57b. reiterează invitația adresată 

Biroului de a continua dialogul cu 

autoritățile locale, pentru a analiza modul 

în care acestea din urmă pot contribui, de 

asemenea, la finanțarea Casei Istoriei 

Europene; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Amendamentul  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a. ia act de faptul că astfel de decizii 

de externalizare nu pot explica totuși 

utilizarea întregului personal extern și că, 

de exemplu, în cadrul Direcției Generale 

Inovare și Asistență Tehnică (DG ITEC), 

ponderea personalului extern în raport cu 

funcționarii este dificil de explicat; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Amendamentul  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87a. își exprimă din nou regretul 

profund cu privire la decizia de a schimba 

mobilierul din birourile deputaților și ale 

asistenților acestora de la Bruxelles; ia 

act de faptul că cea mai mare parte a 

mobilierului este perfect funcțională și în 

stare bună și că, prin urmare, nu este în 

niciun caz nevoie ca acesta să fie 

schimbat; consideră că feedbackul din 

partea unui număr de deputați - și nu o 

anchetă generală - nu constituie, în sine, 

o justificare suficientă pentru schimbare, 

iar argumentele oferite de administrație 

privind gustul, moda sau stilul demodat 

sunt la fel de inadecvate; piesele de 

mobilier individuale ar trebui schimbate 

doar dacă prezintă semne clare de 

deteriorare, o uzură puternică sau pentru 

a evita risc specific sau de natură 

generală pentru sănătatea la locul de 

muncă (cum ar fi posibila îmbunătățire a 

ergonomiei birourilor sau scaunelor de 

birou); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Amendamentul  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 87b. reamintește Secretarului General 

rezultatele anchetei Comitetului pentru 

personal în ceea ce privește birourile 

comune pentru personal, care a adunat 3 

000 de răspunsuri și a arătat că 80 % din 

membrii personalului s-au exprimat 

împotriva birourilor comune; solicită 

Secretarului General să prezinte o soluție 

pentru consultarea personalului și să dea 

curs rezultatelor anchetei; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Amendamentul  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 100 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

100. observă că Parlamentul garantează 

plata pensiilor în cazul în care fondul nu 

este în măsură să își îndeplinească 

obligațiile; salută anunțul Secretarului 

General că a prezentat Biroului un plan de 

acțiune; 

100. observă că Parlamentul garantează, 

în prezent, plata pensiilor în cazul în care 

fondul nu este în măsură să își 

îndeplinească obligațiile; invită din nou 

Biroul să evalueze situația actuală a 

fondului de pensii cât mai curând posibil; 

solicită Biroului să-și reamintească 

urgent decizia sa din 1 aprilie 2009 

conform căreia „Parlamentul își va 

asuma responsabilitatea juridică de a 

garanta dreptul membrilor regimului la 

pensia suplimentară care ar putea fi 

reținută după epuizarea Fondului de 

pensii” și să găsească soluții pentru 

reducerea deficitului, prin introducerea 

unei majorări a primelor sau făcând apel 

la foștii deputați în cauză să contribuie, în 

mod voluntar, în acest sens prin 

reducerea sau renunțarea voluntară la 

pensia facultativă; salută anunțul 

Secretarului General că a prezentat 

Biroului un plan de acțiune; solicită 

Biroului să evalueze, în acest sens, și 

funcționarea societății de asigurări care 

administrează fondul, precum și 

posibilitatea publicării numelor 

beneficiarilor fondului, în măsura în care 

acest lucru este în conformitate cu 

legislația Uniunii privind protecția datelor 

cu caracter personal; 
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Or. en 

 


