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6.5.2020 A9-0021/1

Amendamentul 1
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată cu îngrijorare că, la fel ca 
toate instituțiile Uniunii, Parlamentul 
European nu reușește nici în acest an să 
se pronunțe cu privire la descărcarea de 
gestiune în exercițiul următor exercițiului 
financiar examinat; subliniază că 
procedura actuală de verificare a 
conturilor după doi ani nu este nici în 
avantajul transparenței, nici al bunei 
gestionări a banului public; este 
îngrijorat, așadar, că recomandărilor 
formulate pentru corectarea erorilor și a 
disfuncționalităților constatate în anul N 
li se poate da curs numai în anul N + 2; 

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/2

Amendamentul 2
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 47 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. constată că, conform Codului de 
conduită a deputaților în Parlamentul 
European, aceștia trebuie să declare 
cadourile pe care le primesc atunci când 
reprezintă Parlamentul în mod oficial; 
observă cu îngrijorare că în 2018 s-a 
declarat un singur cadou primit;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/3

Amendamentul 3
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 74 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74a. ia act de faptul că, în campania de 
comunicare a Parlamentului pentru 
alegerile europene din 2019, DG COMM 
a dispus de un buget de 36,3 milioane 
EUR, din care 22 de milioane EUR au 
fost angajați în 2018; consideră că nu ține 
de competența Parlamentului să 
organizeze comunicarea cu privire la 
propriile alegeri și că acest fapt constituie 
o încălcare îngrijorătoare a principiului 
neutralității instituțiilor;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/4

Amendamentul 4
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. sprijină activitățile 
Parlamentariumului, care și-a primit 
vizitatorul cu numărul 2 milioane la 
11 iulie 2018, succesul proiectelor-pilot 
Europa Experience de la Berlin, 
Ljubljana, Strasbourg și Helsinki; își 
exprimă recunoștința față de Unitatea 
pentru vizite și seminare, care a primit un 
număr-record de vizitatori în 2018;

81. denunță costul extrem de ridicat al 
Parlamentariumului, care întâmpinase, la 
11 iulie 2018, doar două milioane de 
vizitatori, după șapte ani de activitate; 
reamintește că Parlamentul a cheltuit 
2 963 202,44 EUR pentru 
Parlamentarium în 2018;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/5

Amendamentul 5
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. reamintește că 2018 a marcat 
primul an complet de funcționare pentru 
Casa Istoriei Europene; constată că Casa 
Istoriei Europene a primit 164 158 de 
vizitatori; salută acordul de cofinanțare cu 
Comisia, care asigură o contribuție anuală 
la costurile de exploatare; este în 
continuare profund îngrijorat de rapoartele 
privind condițiile de lucru din Casa Istoriei 
Europene cu contractantul anterior și 
solicită urgent Secretarului General să 
informeze Comisia pentru control bugetar a 
Parlamentului cu privire la situația 
angajaților Casei Istoriei Europene cu noul 
contractant; solicită, de asemenea, 
Secretarului General să publice cifrele 
privind costurile totale ale contractantului 
și suma cheltuită pentru salariile angajaților 
Casei Istoriei Europene;

82. reamintește că 2018 a marcat 
primul an complet de funcționare pentru 
Casa Istoriei Europene, pentru care 
Parlamentul a cheltuit 2 300 503,46 EUR; 
constată că Casa Istoriei Europene a primit 
164 158 de vizitatori; ia act de acordul de 
cofinanțare cu Comisia, care asigură o 
contribuție anuală la costurile de 
exploatare; este în continuare profund 
îngrijorat de rapoartele privind condițiile 
de lucru din Casa Istoriei Europene cu 
contractantul anterior și solicită urgent 
Secretarului General să informeze Comisia 
pentru control bugetar a Parlamentului cu 
privire la situația angajaților Casei Istoriei 
Europene cu noul contractant; solicită, de 
asemenea, Secretarului General să publice 
cifrele privind costurile totale ale 
contractantului și suma cheltuită pentru 
salariile angajaților Casei Istoriei 
Europene; ia act cu îngrijorare de faptul 
că Casa Istoriei Europene are 39 de 
angajați la un cost de 4,5 milioane EUR, 
ceea ce reprezintă o medie anuală de 
115 385 EUR pe persoană;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/6

Amendamentul 6
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 82 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82a. ia act de dorința instituțiilor 
Uniunii de a organiza o conferință 
privind viitorul Uniunii; solicită să se 
clarifice cât mai curând condițiile de 
finanțare a acestei conferințe și 
consecințele acesteia asupra bugetului 
Parlamentului; solicită să se asume 
angajamentul ca bugetul acestei 
conferințe să fie pe deplin transparent, 
ceea ce presupune mai ales ținerea unei 
contabilități separate și elaborarea unui 
raport al Curții de Conturi pentru fiecare 
an de funcționare;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/7

Amendamentul 7
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. reamintește reforma birourilor de 
legătură ale Parlamentului European 
(EPLO) din statele membre, în cadrul 
căreia declarația de misiune revizuită 
vizează implicarea cetățenilor și a mass-
mediei prin consolidarea echipelor de 
presă, a părților interesate și a 
multiplicatorilor de opinie pentru a se 
adresa cetățenilor;

83. solicită să se închidă toate 
birourile de legătură (EPLO) de care 
dispune Parlamentul; reamintește că în 
2018 acestea au reprezentat costuri de 
45 886 152 EUR; apreciază că nu există 
nicio evaluare a impactului care să fi 
demonstrat valoarea adăugată a acestor 
EPLO și că publicul larg nu are 
cunoștință de existența lor;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/8

Amendamentul 8
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 106

Propunerea de rezoluție Amendamentul

106. solicită din nou utilizarea în mai 
mare măsură a videoconferințelor și a altor 
tehnologii, pentru a proteja mediul și a 
economisi resurse, în special pentru a 
reduce deplasările personalului între cele 
trei locuri de desfășurare a activității;

106. solicită ca, înainte de a îndemna la 
utilizarea în mai mare măsură a 
videoconferințelor și a altor tehnologii, 
pentru a proteja mediul și a economisi 
resurse, în special pentru a reduce 
deplasările personalului între cele trei 
locuri de desfășurare a activității, 
Secretarul General ar trebui să se asigure 
de faptul că aceste tehnologii 
funcționează; reamintește că Direcția 
Generală Inovare și Asistență Tehnică are 
500 de angajați;

Or. fr
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6.5.2020 A9-0021/9

Amendamentul 9
Jérôme Rivière, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE – Parlamentul European

2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 124

Propunerea de rezoluție Amendamentul

124. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; insistă ca clădirea să fie pregătită 
pentru evoluția activităților Parlamentului 
în deceniile viitoare, în conformitate cu 
tratatele; reamintește că a fost lansat un 
concurs de arhitectură în vederea 
obținerii unor propuneri arhitecturale 
concrete și că o decizie finală privind 
proiectul ar trebui să fie adoptată de 
autoritățile politice și bugetare; subliniază 
ca o astfel de decizie ar trebui luată după 
publicarea unei evaluări a siguranței 
clădirii, precum și că Secretarul General ar 
trebui să includă planul în buget înainte de 
luarea deciziei;

124. ia act de faptul că Biroul i-a 
solicitat Secretarului General să autorizeze 
DG INLO să lanseze un concurs de 
arhitectură pentru renovarea clădirii Paul-
Henri Spaak, luând în calcul doar două 
opțiuni: renovarea sau reproiectarea 
clădirii; subliniază ca o astfel de decizie ar 
trebui luată după publicarea unei evaluări a 
siguranței clădirii, precum și că Secretarul 
General ar trebui să includă planul în buget 
înainte de luarea deciziei; având în vedere 
sumele aflate în joc, solicită ca înscrierea 
în buget a celor două opțiuni să fie 
transmisă Comisiei pentru bugete și 
Comisiei pentru control bugetar înainte 
de a se lua orice decizie;

Or. fr


