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6.5.2020 A9-0021/13

Amendamentul 13
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă că nu s-a luat nicio 
măsură ca reacție la unele din 
recomandările din rezoluția 
Parlamentului referitoare la descărcarea 
de gestiune pentru 2017 și că documentul 
referitor la măsurile de după descărcarea 
de gestiune nu oferă nicio justificare 
pentru această situație; subliniază că este 
important să se discute mai frecvent cu 
Secretarul General, în cadrul Comisiei 
pentru control bugetar, chestiunile care 
afectează bugetul Parlamentului și 
execuția sa; 
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6.5.2020 A9-0021/14

Amendamentul 14
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. reiterează solicitarea adresată 
Conferinței președinților și Biroului de a 
reanaliza posibilitatea ca APA să poată 
însoți, în anumite condiții ce urmează să 
fie stabilite, deputații în cadrul 
delegațiilor și misiunilor parlamentare 
oficiale, astfel cum au solicitat deja mai 
mulți deputați; invită Secretarul General 
să analizeze consecințele bugetare și 
modalitățile de organizare și logistica 
acestor misiuni;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/15

Amendamentul 15
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

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. pe lângă raportul comun al 
Parlamentului și al Comisiei cu privire la 
activitățile registrului de transparență, 
solicită Parlamentului să elaboreze un 
raport anual detaliat cu privire la 
reprezentanții de interese și la alte 
organizații care au avut acces în clădirile 
Parlamentului.

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/16

Amendamentul 16
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

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. își reiterează solicitările privind 
îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
personalului DG EXPO care își 
desfășoară activitatea la sediul Casei 
Istoriei Europene;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/17

Amendamentul 17
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 107

Propunerea de rezoluție Amendamentul

107. recunoaște politica de toleranță zero 
a Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, 
personalului și al APA, și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
solicită organizarea unor cursuri de 
formare pentru deputați și personal; se 
așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în 
aplicare pe deplin și transparent; cu toate 
acestea, invită Parlamentul să țină seama 
de numărul redus de cazuri de hărțuire 

107. recunoaște politica de toleranță zero 
a Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, 
personalului și al APA, și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de persoane de încredere și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
solicită organizarea unor cursuri de 
formare pentru deputați și personal; se 
așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în 
aplicare pe deplin și transparent;
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care au loc în clădirile Parlamentului și 
să limiteze în consecință accentul pus pe 
această chestiune;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/18

Amendamentul 18
Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 127

Propunerea de rezoluție Amendamentul

127. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la condițiile de lucru la două dintre 
concesiunile externe contractate de 
Parlament, și anume personalul de 
curățenie și de restaurant din cadrul 
Parlamentului, și recomandă în mod ferm 
ca DG INLO să organizeze o anchetă 
independentă cu privire la satisfacția 
personalului în cauză contractat de 
Parlament, pentru a asigura respectul și 
demnitatea la locul de muncă; solicită o 
evaluare a politicii Parlamentului în 
materie de achiziții publice, având ca 
obiectiv îmbunătățirea, transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă pentru 
toate serviciile contractate; invită 
Parlamentul să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
rezultatele acestei evaluări; ia act de faptul 
că Parlamentul respectă legislația 
relevantă;

127. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la salariile și condițiile de lucru ale 
multor angajați ai Parlamentului care 
furnizează servicii esențiale, cum ar fi 
personalul ce prestează servicii de 
curățenie și de alimentație publică 
contractat de Parlament; invită 
Parlamentul European să se asigure că 
acești lucrători sunt protejați de orice 
încercare de a adopta, în ceea ce îi 
privește, măsuri nejustificate de 
concediere sau de reducere a salariilor și 
timpului lor de lucru; invită Parlamentul 
European să se asigure că se efectuează 
toate inspecțiile necesare pentru a garanta 
respectarea de către contractanți a 
măsurilor sociale și privind egalitatea de 
șanse aplicabile personalului intern; 
recomandă în mod ferm ca DG INLO să 
organizeze două anchete independente, 
una cu privire la satisfacția personalului în 
cauză contractat de Parlament, pentru a 
asigura respectul și demnitatea la locul de 
muncă, iar cea de a doua cu privire la 
avantajele potențiale pe care le poate 
oferi, atât pentru membrii personalului, 
cât și pentru Parlament, furnizarea 
tuturor serviciilor esențiale de către 
personalul intern; condamnă nu numai 
condițiile de muncă deplorabile, ci și 
politica de invizibilitate aplicată 
personalului de curățenie, care este forțat, 
de exemplu, să folosească doar intrarea 
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laterală a Parlamentului; solicită o 
evaluare a politicii Parlamentului în 
materie de achiziții publice, având ca 
obiectiv îmbunătățirea, transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă pentru 
toate serviciile contractate, cu scopul de a 
asigura pe deplin o îmbunătățire rapidă a 
salariilor și a condițiilor de lucru ale 
tuturor membrilor personalului care 
prestează servicii, inclusiv agenții de 
securitate, angajații din domeniul 
alimentației publice, șoferii, personalul de 
curățenie, personalul afectat serviciilor IT 
etc., care au fost angajați prin intermediul 
unor contractanți sau al unor 
subcontractanți, precum și de a garanta 
că acești angajați ajung să beneficieze de 
aceleași condiții de lucru ca și personalul 
angajat în mod direct, inclusiv în ceea ce 
privește sănătatea și securitatea la locul 
de muncă; invită Parlamentul să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la rezultatele acestei 
evaluări; ia act de faptul că Parlamentul 
respectă legislația relevantă;

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/19

Amendamentul 19
Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 138 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

138a. ANGAJAȚII CARE 
FURNIZEAZĂ SERVICII DE 
INTERPRETARE
invită Parlamentul European să pună 
capăt măsurilor de concediere a 
interpreților liber-profesioniști și, în 
colaborare cu organizațiile reprezentative 
ale acestora, să garanteze pe deplin un 
nivel stabil al veniturilor lor pe parcursul 
întregii perioade de aplicare a măsurilor 
speciale de combatere a pandemiei de 
COVID-19; solicită Parlamentului 
European să realizeze un studiu 
comparativ cu privire la posibilele 
avantaje, atât pentru personal, cât și 
pentru Parlament, pe care le-ar implica 
integrarea interpreților liber-profesioniști 
în schema de personal a Parlamentului; 
solicită Parlamentului European să 
deschidă un concurs pentru a oferi 
interpreților liber-profesioniști acces la 
statutul de funcționari publici; 

Or. en
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6.5.2020 A9-0021/20

Amendamentul 20
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 190 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

190a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la dependența bugetară a APPF de 
bugetul Parlamentului; solicită o 
autonomie bugetară deplină pentru 
această Autoritate, pentru a asigura cel 
mai înalt nivel de neutralitate;

Or. en


