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7.5.2020  A9-0021/22

Amendamentul 22
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 112 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112a. În cadrul unei reveniri progresive 
la locul de muncă, îndeamnă Parlamentul 
să se asigure că preocuparea principală 
este sănătatea și siguranța tuturor 
lucrătorilor, inclusiv să impună 
obligativitatea măștilor;  îndeamnă 
Parlamentul să își reevalueze politica 
privind birourile cu spații deschise („open 
plan office”), pe baza experienței 
pandemiei actuale;
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7.5.2020 A9-0021/23

Amendamentul 23
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 112 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112b. 112c. regretă decizia Direcției 
Generale Logistică și Interpretare pentru 
Conferințe, împreună cu DG SCIC pentru 
Comisie și Consiliu, de a anula 
contractele pe termen lung pentru ICA 
până în septembrie; este preocupat de 
faptul că această decizie ar fi putut fi 
luată fără consultarea sindicatelor, a 
comitetelor pentru personal sau a 
reprezentanților ICA; invită DG LINC să 
inițieze un dialog social pentru a găsi o 
soluție pragmatică și sensibilă pentru a 
asigura o protecție eficace a ICA; își 
exprimă recunoștința față de interpreții de 
conferință auxiliari (ICA) pentru a fi 
jucat un rol important în menținerea 
activității principale a Parlamentului în 
condițiile foarte dificile cauzate de 
epidemia de COVID-19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Amendamentul 24
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 112 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112c. regretă lipsa unei strategii 
veritabile de comunicare din partea 
administrației instituției, în special având 
în vedere resursele extrem de importante 
alocate activităților de comunicare; 
consideră că, în special în acest tip de 
situație de criză, este esențial să se 
vorbească cu o singură voce și să se 
adreseze mesaje clare, neechivoce și 
motivaționale întregului personal;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/25

Amendamentul 25
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 118

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118. constată că cel mai mare proiect 
imobiliar al Parlamentului - extinderea 
clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - 
se află la punctul de finalizare a primei 
faze, zona de est, care reprezintă 
aproximativ 70 % din întregul proiect; 
reamintește că, în prezent, personalul 
Parlamentului din Luxemburg este 
răspândit în patru clădiri; ia act de faptul că 
clădirea Konrad Adenauer va reuni toate 
serviciile sub același acoperiș și, ca atare, 
va permite realizarea unor economii 
considerabile în domeniile energiei, apei, 
securității și gestionării infrastructurii 
clădirii; subliniază că, deși anumite costuri 
legate de întârzierile în construcție au fost 
mai mari decât s-a prevăzut inițial, 
cheltuielile considerabil mai mici pentru 
costurile financiare ale creditelor au 
permis Parlamentului să compenseze 
nevoile financiare suplimentare; subliniază 
că costul total al proiectului Adenauer 
rămâne de 32,5 milioane EUR în cadrul 
bugetului general aprobat;

118. constată că cel mai mare proiect 
imobiliar al Parlamentului - extinderea 
clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - 
se află la punctul de finalizare a primei 
faze, zona de est, care reprezintă 
aproximativ 70 % din întregul proiect; 
reamintește că, în prezent, personalul 
Parlamentului din Luxemburg este 
răspândit în patru clădiri; ia act de faptul că 
clădirea Konrad Adenauer va reuni toate 
serviciile sub același acoperiș și, ca atare, 
va permite realizarea unor economii 
considerabile în domeniile energiei, apei, 
securității și gestionării infrastructurii 
clădirii; subliniază cu preocupare că 
anumite costuri legate de întârzierile în 
construcție au fost mai mari decât s-a 
prevăzut inițial, dar grație faptului că 
cheltuielile pentru costurile financiare ale 
creditelor au fost considerabil mai mici, 
Parlamentul a fost în măsură să 
compenseze nevoile financiare 
suplimentare; ia act de faptul că, în acest 
moment, costul total al proiectului 
Adenauer rămâne de 32,5 milioane EUR în 
cadrul bugetului general aprobat, ceea ce 
exclude costurile de gestionare a 
proiectelor, costurile financiare, 
organismele certificate etc.; regretă 
creșterea costurilor cauzată de întârzierile 
de construcție și observă că au fost 
necesare tranzacții cu întreprinderile de 
construcții (legate de întârzierea cu 
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proiectul) pentru a evita întârzieri și 
costuri suplimentare (între 5 % și 15 % 
din valoarea contractului);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/26

Amendamentul 26
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 118 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

118a.  remarcă cu îngrijorare că, la fel 
ca și în anii trecuți, a fost autorizat un 
transfer colector în valoare de 29 de 
milioane EUR pentru prefinanțarea 
proiectului de construcție a clădirii 
Konrad Adenauer; subliniază că 
„colectarea” constituie o flexibilizare a 
principiului specificității și, prin urmare, 
contravine în mod deliberat principiului 
exactității bugetare; nu este de acord cu 
actuala practică a „transferului colector” 
de sfârșit de an pentru a contribui la 
proiectele imobiliare în curs; solicită o 
mai bună gestionare a bugetului pentru a 
reduce aceste transferuri la minimul 
necesar și a îmbunătăți claritatea și 
transparența liniilor bugetare aferente;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/27

Amendamentul 27
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune pe 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 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; solicită Secretarului General 
ca, în contextul general al crizei 
coronavirusului, să solicite tuturor 
întreprinderilor externe care furnizează 
servicii Parlamentului să garanteze 
drepturile de angajare și condițiile de 
muncă ale personalului lor și să respecte 
cu strictețe măsurile adoptate de guvern 
în contextul crizei Covid-19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/28

Amendamentul 28
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 160

Propunerea de rezoluție Amendamentul

160. solicită Secretarului General, 
precum și Biroului, să analizeze toate 
modalitățile posibile pentru a găsi o soluție 
justă la această problemă, reducând în 
același timp răspunderea Parlamentului la 
un nivel minimum, având în vedere că este 
vorba despre banii contribuabililor, și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens;

160. solicită Secretarului General, 
precum și Biroului, să analizeze, în deplină 
concordanță cu dispozițiile Statutului 
deputaților în Parlamentul European, și 
anume articolul 27 alineatul (1) și 
alineatul (2),  toate modalitățile posibile 
pentru a găsi o soluție justă la această 
problemă, reducând în același timp 
răspunderea Parlamentului la un nivel 
minimum, având în vedere că este vorba 
despre banii contribuabililor, și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate în acest sens;

Or. en


