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7.5.2020 A9-0021/32

Amendamentul 32
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. își reiterează apelul adresat 
Biroului să urmărească toate deciziile 
privind descărcarea de gestiune, astfel 
cum rezultă din articolul 25 și anexa IV 
din Regulamentul de procedură, precum 
și din articolele 6 și 166 din Regulamentul 
financiar; solicită Secretarului General să 
transmită prezenta rezoluție Biroului, 
evidențiind toate punctele unde se solicită 
o acțiune sau o decizie din partea 
acestuia; invită Secretarul General să 
întocmească un plan de acțiune și un 
calendar care să permită Biroului să 
monitorizeze și/sau să răspundă 
recomandărilor din rezoluțiile 
Parlamentului privind descărcarea de 
gestiune și să includă rezultatele în 
documentul anual de monitorizare; invită 
Secretarul General să prezinte în timp util 
un raport Comisiei pentru bugete și 
Comisiei pentru control bugetar cu privire 
la toate proiectele cu un impact bugetar 
semnificativ care au fost prezentate 
Biroului; reiterează necesitatea ca Biroul 
să îmbunătățească substanțial, în mod 
proactiv, transparența procedurii sale de 
luare a deciziilor;
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7.5.2020 A9-0021/33

Amendamentul 33
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. deplânge faptul că, în 2018, 
ancheta internă a identificat patru cazuri 
în domeniul indemnizației de asistență 
parlamentară, permițând recuperarea a 
146 814 EUR (47 de cazuri identificate în 
2017 și 903 741,00 EUR recuperați) și că, 
în ceea ce privește indemnizațiile de 
deplasare și de ședere ale deputaților, a 
fost recuperată suma de 173 546 EUR în 
cursul a șase anchete (68 589,05 EUR în 
2017);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Amendamentul 34
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. subliniază că normele actuale 
privind rezilierea contractului pentru APA 
nu prevăd posibilitatea rezilierii prin 
„acordul părților”, care ar fi un mod de a 
recunoaște relația specială dintre deputați și 
asistenți, prin care ambele părți pot să 
recunoască că nu mai există încredere 
reciprocă și să beneficieze de o soluție 
comună; solicită Secretarului General să 
găsească o soluție la situația în care 
salariile APA pot fi transferate exclusiv în 
conturi bancare belgiene, care contravine 
ideii de uniune monetară și zonă unică de 
plăți;

30. subliniază că normele actuale 
privind rezilierea contractului pentru APA 
nu prevăd posibilitatea rezilierii prin 
„acordul părților”, care ar fi un mod de a 
recunoaște relația specială dintre deputați și 
asistenți, prin care ambele părți pot să 
recunoască că nu mai există încredere 
reciprocă și să beneficieze de o soluție 
comună, fără a submina drepturile sociale 
ale APA; solicită Secretarului General să 
găsească o soluție la situația în care 
salariile APA pot fi transferate exclusiv în 
conturi bancare belgiene, care contravine 
ideii de uniune monetară și zonă unică de 
plăți;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Amendamentul 35
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. reiterează solicitarea adresată 
Conferinței președinților și Biroului de a 
reanaliza posibilitatea ca APA să îi poată 
însoți, în anumite condiții ce urmează să 
fie stabilite, pe deputați în delegații și 
misiuni parlamentare oficiale, cum au 
cerut 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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7.5.2020 A9-0021/36

Amendamentul 36
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. reamintește constatările și 
recomandările Ombudsmanului European 
în cauzele conexate 488/2018/KR și 
514/2018/K și îl invită pe Secretarul 
General să îmbunătățească și mai mult 
procedurile de numire a funcționarilor de 
rang înalt pentru o mai mare transparență și 
egalitate; invită administrația 
Parlamentului să publice rapoarte anuale 
despre numirile înalților funcționari;

40. reamintește constatările și 
recomandările Ombudsmanului European 
în cauzele conexate 488/2018/KR și 
514/2018/K, precum și rezoluția 
Parlamentului din 18 aprilie 2018, în 
special propunerea ca în comitetele de 
selecție a cadrelor de conducere 
superioare ale Parlamentului să figureze 
funcționari din organismele de 
reprezentare a personalului, și îl invită pe 
Secretarul General să îmbunătățească și 
mai mult procedurile de numire a 
funcționarilor de rang înalt pentru o mai 
mare transparență și egalitate; solicită, de 
asemenea, să se asigure coerența în 
anunțurile externe de posturi de 
conducere de nivel superior și să se 
publice aceste posturi cu diligența 
cuvenită dacă și de îndată ce devin 
vacante; invită administrația Parlamentului 
să publice rapoarte anuale despre numirile 
înalților funcționari;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Amendamentul 37
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 91

Propunerea de rezoluție Amendamentul

91. ia act de transferul sarcinilor legate 
de APA de la Direcția Generală Finanțe 
(DG FINS) la DG PERS și de eforturile 
semnificative necesare pentru a organiza 
transferul responsabilităților;

91. salută transferul sarcinilor legate de 
APA de la Direcția Generală Finanțe (DG 
FINS) la DG PERS și eforturile 
semnificative necesare pentru a organiza 
transferul responsabilităților;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Amendamentul 38
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 92

Propunerea de rezoluție Amendamentul

92. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit a asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA; salută 
introducerea unei proceduri simplificate și 
mai rapide de recrutare a APA, precum și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
gestionarea electronică a dosarelor; solicită 
ca echipele administrative ale 
Parlamentului responsabile cu recrutarea 
APA să fie consolidate înainte de începutul 
fiecărui nou mandat, pe perioada necesară 
pentru asigurarea unei formări 
cuprinzătoare în prealabil și până la 
finalizarea perioadei cu un volum ridicat de 
lucru;

92. ia act cu satisfacție de înființarea 
Unității Front Office pentru APA pentru a 
gestiona procesul de recrutare de la început 
până la sfârșit a asistenților parlamentari 
acreditați, precum și modificarea și 
încetarea contractelor și sprijinul 
administrativ acordat APA; consideră că 
ar mai trebui consolidată capacitatea 
Unității Front Office de a da răspuns 
nevoilor APA; salută introducerea unei 
proceduri simplificate și mai rapide de 
recrutare a APA, precum și progresele 
înregistrate în ceea ce privește gestionarea 
electronică a dosarelor; solicită ca echipele 
administrative ale Parlamentului 
responsabile cu recrutarea APA să fie 
consolidate înainte de începutul fiecărui 
nou mandat, pe perioada necesară pentru 
asigurarea unei formări cuprinzătoare în 
prealabil și până la finalizarea perioadei cu 
un volum ridicat de lucru;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Amendamentul 39
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 98

Propunerea de rezoluție Amendamentul

98. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/2019 al Curții de Conturi 
Europene12, intitulat „Punerea în aplicare, 
în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; ia act cu îngrijorare de 
observațiile Curții care se aplică și altor 
instituții ale Uniunii, inclusiv 
Parlamentului, și salută, prin urmare, 
disponibilitatea Comisiei de a accepta 
recomandările Curții; sprijină poziția 
exprimată de Comisia pentru control 
bugetar13 în această privință; subliniază că 
este important ca Uniunea să ofere salarii 
competitive în raport cu sectorul privat din 
țara de reședință și este preocupat de faptul 
că se poate ca condițiile de încadrare în 
muncă mai puțin favorabile să fi redus 
atractivitatea Uniunii ca angajator, în 
special într-un moment în care aceasta se 
confruntă cu dificultăți în atragerea unor 
efective suficiente de personal dintr-o serie 
de state membre; avertizează cu privire la 
consecințele grave pe care le-ar putea avea 
reducerea bugetului administrației sau 
reducerea personalului asupra viitorului 
funcției publice a Uniunii Europene și 
asupra punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii; invită instituțiile Uniunii să 
realizeze o evaluare cuprinzătoare a 
impactului oricărei reforme sau revizuiri 
viitoare a Statutului funcționarilor asupra 

98. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 15/2019 al Curții de Conturi 
Europene12, intitulat „Punerea în aplicare, 
în cadrul Comisiei, a pachetului de reforme 
din 2014 privind personalul – economii 
substanțiale, dar nu fără consecințe pentru 
personal”; ia act cu îngrijorare de 
observațiile Curții care se aplică și altor 
instituții ale Uniunii, inclusiv 
Parlamentului, și salută, prin urmare, 
disponibilitatea Comisiei de a accepta 
recomandările Curții; sprijină poziția 
exprimată de Comisia pentru control 
bugetar13 în această privință; subliniază că 
este important ca Uniunea să ofere salarii 
competitive în raport cu sectorul privat din 
țara de reședință și este preocupat de faptul 
că se poate ca condițiile de încadrare în 
muncă mai puțin favorabile să fi redus 
atractivitatea Uniunii ca angajator, în 
special într-un moment în care aceasta se 
confruntă cu dificultăți în atragerea unor 
efective suficiente de personal dintr-o serie 
de state membre; avertizează cu privire la 
consecințele grave pe care le-ar putea avea 
reducerea bugetului administrației sau 
reducerea personalului asupra viitorului 
funcției publice a Uniunii Europene și 
asupra punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii; își exprimă îngrijorarea 
profundă și în legătură cu proporția mai 
mare de agenți contractuali în urma 
reformei din 2014 privind personalul, 
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gestionării resurselor umane și asupra stării 
de bine a personalului;

care a avut drept rezultat condiții de lucru 
tot mai precare în instituțiile UE și 
crearea unei categorii paralele de angajați 
UE, slab remunerați; invită instituțiile 
Uniunii să realizeze o evaluare 
cuprinzătoare a impactului oricărei reforme 
sau revizuiri viitoare a Statutului 
funcționarilor asupra gestionării resurselor 
umane și asupra stării de bine a 
personalului;

_________________ _________________
12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.

12 Raportul special nr. 15/2019 al Curții de 
Conturi: Punerea în aplicare, în cadrul 
Comisiei, a pachetului de reforme din 2014 
privind personalul – economii substanțiale, 
dar nu fără consecințe pentru personal.

13 Document de lucru referitor la punerea 
în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului 
de reforme din 2014 privind personalul – 
economii substanțiale, dar nu fără 
consecințe pentru personal.

13 Document de lucru referitor la punerea 
în aplicare, în cadrul Comisiei, a pachetului 
de reforme din 2014 privind personalul – 
economii substanțiale, dar nu fără 
consecințe pentru personal.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Amendamentul 40
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 100 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

100a. observă cu satisfacție că Grupul la 
nivel înalt privind egalitatea și diversitatea 
a însărcinat DG PERS în 2018 să 
elaboreze un raport cu o foaie de parcurs 
care să cuprindă o listă de măsuri pentru 
a elimina discriminarea din orice motive, 
cum ar fi originea etnică, dizabilitatea, 
orientarea sexuală și identitatea de gen, în 
Secretariatul PE; constată că, în aprilie 
2019, Biroul a adoptat raportul, care este 
deja pus în aplicare; cere Grupului la 
nivel înalt să consolideze și să 
îmbunătățească în continuare măsurile și 
inițiativele de acest gen pentru a crea un 
mediu de lucru incluziv la PE;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Amendamentul 41
Maria Grapini
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 107 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

107a. solicită punerea în aplicare 
integrală a măsurilor recomandate în 
Rezoluția Parlamentului din 26 octombrie 
2017 referitoare la combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzului sexual în Uniunea 
Europeană, și anume organizarea unor 
cursuri de formare împotriva hărțuirii, 
obligatorii pentru toți membrii 
personalului și deputați, precum și 
reorganizarea celor două comitete 
existente într-un comitet independent; 
solicită acoperirea cheltuielilor medicale 
și de judecată ale victimelor hărțuirii, în 
conformitate cu articolul 24 din Statutul 
funcționarilor;

Or. en


