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13.4.2018 A8-0137/65 

Amendamentul  65 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 152 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 152a. ia act de faptul că DG REGIO își 

subliniază contribuția la îndeplinirea 

obiectivelor strategiei Europa 2020:  

a) crearea de locuri de muncă, creștere și 

investiții; 

b) dezvoltarea pieței unice digitale; 

c) ameliorarea eficienței energetice și a 

pieței unice digitale; 

d) sporirea eficacității pieței unice, 

precum și 

e) asistența pentru integrarea eficace a 

migranților; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Amendamentul  66 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 204 – litera ga (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (ga) o analiză care să stabilească dacă 

menținerea condiționalităților ex-ante 

pentru perioada post-2020 ar îmbunătăți 

semnificativ eficiența și eficacitatea 

politicii de coeziune; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Amendamentul  67 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 205 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

205. insistă ca DG REGIO și DG 

EMPL să își publice propunerile de 

recomandări specifice fiecărei țări în 
rapoartele lor respective de activitate 

anuală, după cum a solicitat în mod 

repetat Parlamentul; 

205. ia act de răspunsul detaliat pe care 

comisarului Oettinger l-a oferit 

raportorului și de concluzia acestuia 

potrivit căreia rapoartele de activitate 

anuale nu sunt destinate promovării unor 

recomandări specifice fiecărei țări. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Amendamentul  68 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 230 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

230. subliniază că au fost identificate 

deficiențe în special în sistemul de 

gestionare și control din Ungaria (privind 

declarația de gestiune trimisă cu întârziere 

de către agenția de plăți și deficiențe în 

materie de plăți de ecologizare), Bulgaria 

(privind ecologizarea și statutul ecologic al 

agricultorilor), Polonia (în ceea ce privește 

plata pentru ecologizare) și Italia (referitor 

la deficiențele privind stabilirea corectă a 

eligibilității terenurilor și a agricultorului 

activ); 

eliminat 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Amendamentul  69 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 253 – litera a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

a) fermierii ar trebui să beneficieze de 

plăți în cadrul PAC dacă îndeplinesc un set 

unic de norme de bază în materie de mediu, 

inclusiv standardele privind bunele condiții 

agricole și de mediu și cerințele privind 

înverzirea care depășesc cadrul minim al 

legislației din domeniul mediului; în acest 

sens, salută logica abordării Comisiei care 

vizează un buget axat pe rezultate și 

consideră că un sistem viitor de punere în 

aplicare ar trebui să fie orientat într-o mai 

mare măsură spre rezultate; 

a) fermierii ar trebui să beneficieze de 

plăți în cadrul „înverzirii” PAC dacă 

îndeplinesc un set unic de norme de bază în 

materie de mediu, inclusiv standardele 

privind bunele condiții agricole și de mediu 

și cerințele privind înverzirea care depășesc 

cadrul minim al legislației din domeniul 

mediului; în acest sens, salută logica 

abordării Comisiei care vizează un buget 

axat pe rezultate și consideră că un sistem 

viitor de punere în aplicare ar trebui să fie 

orientat într-o mai mare măsură spre 

rezultate; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Amendamentul  70 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 288 – litera a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

a) în pofida unui sprijin considerabil 

din partea Uniunii, la sfârșitul anului 2016, 

structurile de primire din Grecia și Italia nu 

erau corespunzătoare; 

a) în pofida unui sprijin considerabil 

din partea Uniunii, la sfârșitul anului 2016, 

structurile de primire din Grecia și Italia nu 

erau corespunzătoare; nu s-au prevăzut 

nici resursele necesare pentru orice alt 

stat membru care se învecinează cu țări 

terțe și care ar putea deveni destinație de 

sosire, având în vedere evoluția viitoare a 

crizelor migratoare; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Amendamentul  71 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 294 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 294a. le solicită, în acest sens, 

comisarilor să-și declare toate interesele 

(ca acționari, membri în consiliile de 

administrație ale unor întreprinderi, 

consilieri și consultanți, membri ai unor 

fundații asociate etc.) legate de toate 

întreprinderile în care s-au implicat, 

inclusiv interesele membrilor de familie 

apropiați, precum și modificările care au 

survenit începând de la data la care a fost 

comunicată candidatura lor; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Amendamentul  72 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 310 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

310. a aflat recent că prima etapă a 

construcției clădirii JMO II este prevăzută 

să fie finalizată abia în 2020, iar a doua 

etapă în 2024; constată că Comisia invocă 

următoarele explicații pentru întârzieri: 

310. a aflat recent că prima etapă a 

construcției clădirii JMO II va fi probabil 

finalizată la începutul anului 2020, iar a 

doua etapă la începutul anului 2024; ia act 

de explicațiile oferite de Comisie cu 

privire la cauzele întârzierilor și îi solicită 

acesteia să îi furnizeze documente 

justificative pentru aceste explicații, 

precum și detalii privind costurile 

generate de întârzierea livrării clădirii: 

Or. es 

 

 


