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12.4.2018 A8-0137/6 

Amendamentul  6 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. ia act cu îngrijorare de faptul că s-a 

creat un nivel record de angajamente 

restante, ajungând până la sfârșitul anului 

2016 la un nivel record de 

238 de miliarde EUR, cu 72 % mai mare 

decât în 2007 și echivalent cu 2,9 ani de 

plăți comparativ cu 2,2 ani în 2007; 

consideră că acest lucru a dus la creșterea 

sumelor datorate de Uniune și, prin urmare, 

a expunerii financiare a bugetului Uniunii; 

51. ia act cu îngrijorare de faptul că s-a 

creat un nivel record de angajamente 

restante, ajungând până la sfârșitul anului 

2016 la un nivel record de 

238 de miliarde EUR, cu 72 % mai mare 

decât în 2007 și echivalent cu 2,9 ani de 

plăți comparativ cu 2,2 ani în 2007; 

consideră că acest lucru a dus la creșterea 

sumelor datorate de Uniune și, prin urmare, 

a expunerii financiare a bugetului Uniunii; 

subliniază că bugetul UE nu are voie să 

înregistreze un deficit, în timp ce pasivele 

sale pe termen lung reprezintă, de fapt, 

datoria bugetară; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Amendamentul  7 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 296 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 296a. este îngrijorat de lipsa de 

transparență și de integritate personală a 

anumitor comisari care participă la o 

reuniune cu dl Barrosso de la Goldman 

Sachs sau care primesc o pensie din 

Fondul voluntar de pensii al 

Parlamentului European pe lângă 

salariul lor de comisari activi; îi cere 

Președintelui Comisiei să-i comunice 

Parlamentului punctul său de vedere 

privind cazurile menționate și să prezinte 

posibile soluții pentru a evita astfel de 

situații în viitor; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Amendamentul  8 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 296 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 296b. este serios preocupat de lipsa de 

transparență, absența oricăror 

competențe în rândul personalului eligibil 

și o posibilă interpretare abuzivă a 

normelor Uniunii privind recrutarea 

dovedite de numirea recentă a șefului de 

cabinet al Președintelui Comisiei în 

poziția de secretar general al Comisiei; 

constată că răspunsurile Comisiei către 

Comisia pentru control bugetar nu au 

oferit explicații judicioase pentru a 

justifica numirea secretarului general 

prin articolul 7 din Statutul 

funcționarilor, făcând transferul fără a 

deschide postul vacant și a invita 

personalul eligibil să candideze; speră ca 

președintele Comisiei să prezinte un plan 

pentru a mai repara din daunele cauzate 

imaginii publice a Comisiei prin recenta 

numire a Secretarului General al 

Parlamentului; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Amendamentul  9 

Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 297 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

297. Pentru a asigura excelența 

administrației publice europene, solicită 

Comisiei să prezinte, înainte de sfârșitul 

anului 2018, o propunere de procedură 

pentru numirea înalților funcționari, 

inclusiv a secretarului general al Comisiei, 

care să garanteze selectarea celor mai buni 

candidați în condiții de transparență 

deplină și de egalitate de șanse și care să 

fie suficient de cuprinzătoare pentru a 

putea fi aplicată și în cadrul celorlalte 

instituții, precum Parlamentul și Consiliul; 

297. Având în vedere numirea recentă a 

secretarului general al Comisiei și pentru 
a asigura excelența și independența 

administrației publice europene, solicită 

Comisiei să prezinte, înainte de sfârșitul 

anului 2018, o propunere de procedură 

pentru numirea înalților funcționari, 

inclusiv a secretarului general al Comisiei, 

care să garanteze selectarea celor mai buni 

candidați în condiții de transparență 

deplină și de egalitate de șanse și care să 

fie suficient de cuprinzătoare pentru a 

putea fi aplicată și în cadrul celorlalte 

instituții ale Uniunii, inclusiv Parlamentul 

și Consiliul; 

Or. en 

 


