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7.5.2020 A9-0021/42

Amendamentul 42
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită administrația să atragă atenția 
asupra codului de conduită a deputaților, 
care prevede că deputații acționează doar 
în interesul public și își desfășoară 
activitatea în mod dezinteresat, cu 
integritate, transparență, conștiinciozitate, 
cinste, responsabilitate și respect pentru 
reputația Parlamentului; subliniază că 
codul de conduită definește conflictele de 
interese și modul în care deputații ar trebui 
să le trateze și conține dispoziții privind 
activitățile profesionale ale foștilor 
deputați;

27. invită administrația să atragă atenția 
asupra codului de conduită a deputaților, 
care prevede că deputații acționează doar 
în interesul public și își desfășoară 
activitatea în mod dezinteresat, cu 
integritate, transparență, conștiinciozitate, 
cinste, responsabilitate și respect pentru 
reputația Parlamentului; subliniază că 
codul de conduită definește conflictele de 
interese și modul în care deputații ar trebui 
să le trateze și conține dispoziții privind 
activitățile profesionale ale foștilor 
deputați; îi solicită Parlamentului să 
asigure respectarea deplină a Codului de 
conduită, inclusiv să le ceară în mod 
proactiv și sistematic foștilor deputați să 
informeze Parlamentul cu privire la 
activitatea lor profesională după încetarea 
mandatului și să-i comunice periodic 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune în ce măsură deputații respectă 
codul de conduită;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Amendamentul 43
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește că în 2017 deputații au 
fost obligați să furnizeze mai multe detalii 
în declarațiile lor de interese financiare în 
legătură cu categoria de salarii 5; regretă 
că deputații nu au încă obligația de a 
furniza detalii precise cu privire la 
activitățile externe remunerate sau 
neremunerate, ceea ce duce la o situații în 
care unii membri menționează în mod 
imprecis „avocat” sau „proprietar al unei 
firme de consultanță” ca activitate 
externă și face imposibil de verificat dacă 
această activitate poate duce la un conflict 
de interese cu activitatea lor 
parlamentară; invită Biroul să actualizeze 
formatul declarațiilor și să se asigure că 
deputații publică în declarații mai multe 
detalii, pentru a se putea trata aceste 
situații; în acest sens, încurajează 
consultările cu autoritățile competente ale 
statelor membre pentru a face schimb de 
bune practici; solicită serviciilor 
parlamentare să îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare și verificare 
a declarațiilor, care ar urma să includă 
verificări detaliate ale cel puțin acelor 
declarații în care se indică un nivel 
comparativ ridicat al veniturilor; invită 
Biroul să împuternicească serviciile 
parlamentare să le solicite deputaților 
informații suplimentare, dacă este necesar 
pentru verificări; invită, de asemenea, 
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Președintele să se asigure că deputații 
respectă normele privind declararea 
intereselor lor financiare și alte norme 
cuprinse în codul de conduită, impunând 
inclusiv sancțiuni deputaților;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Amendamentul 44
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. constată cu îngrijorare că între 
2012 și 2018 s-au produs cel puțin 24 de 
încălcări ale Codului de conduită care nu 
au fost sancționate; subliniază că, dacă 
încălcările nu sunt sancționate în mod 
corespunzător, este mai puțin probabil ca 
deputații să respecte Codul de conduită; îl 
invită pe Președinte să examineze cu 
atenție orice presupusă încălcare a 
Codului de conduită și, dacă este cazul, să 
impună sancțiuni adecvate deputaților 
respectivi;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Amendamentul 45
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Parlamentul să tragă 
concluzii din Directiva (UE) 2019/193711 
privind protecția persoanelor care 
raportează încălcări ale dreptului Uniunii, 
adoptată recent, și să își actualizeze 
normele interne de punere în aplicare a 
articolului 22c din Statutul 
funcționarilor;

32. invită Parlamentul să își adapteze 
integral propriile norme interne din 
Statutul funcționarilor la Directiva (UE) 
2019/1937 privind protecția persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii 1a, adoptată recent, inclusiv prin 
instituirea unor canale sigure de 
raportare; cere, de asemenea, ca 
Parlamentul să le garanteze avertizorilor 
același nivel de protecție ca și victimelor 
hărțuirii; solicită Secretarului General să 
introducă o formare obligatorie pentru 
superiorii ierarhici direcți, astfel încât 
aceștia să informeze personalul 
Parlamentului despre măsurile de 
protecție a avertizorilor și de sarcina care 
le revine, în temeiul Statutului 
funcționarilor, de a raporta activitățile 
ilegale sau proasta administrație;

_________________ _________________
1a Directiva (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2019 privind protecția 
persoanelor 

11 Directiva (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2019 privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, 
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p. 17).
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7.5.2020 A9-0021/46

Amendamentul 46
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 
obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul rapoartelor pe care 
le elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; invită 
secretariatul să difuzeze informații 
detaliate și să organizeze cursuri de 
formare pentru a le facilita cabinetelor 
deputaților sarcina de a se conforma întru 
totul acestei obligații; regretă că 
infrastructura actuală nu include un proces 
pentru deputați și APA unde să poată face 
sugestii de îmbunătățire pe baza 
experienței utilizatorilor; invită serviciile 
parlamentare să redacteze un chestionar 
de feedback anual, urmând ca rezultatele 
să fie incluse într-un raport privind 
utilizarea acestui instrument;

46. reamintește că articolul 11 din 
Regulamentul de procedură a introdus 
obligația raportorilor, a raportorilor din 
umbră și a președinților de comisie de a 
publica informații privind reuniunile pe 
care le au, în contextul raportului pe care îl 
elaborează, cu reprezentanții de interese; 
constată cu satisfacție că, de la începutul 
noii legislaturi, pe site-ul Parlamentului 
este pusă la dispoziție infrastructura 
necesară pentru ca deputații să poată 
publica întrevederile planificate cu 
reprezentanții de interese; invită 
secretariatul să difuzeze informații 
detaliate și să organizeze cursuri de 
formare pentru a le facilita cabinetelor 
deputaților sarcina de a se conforma întru 
totul acestei obligații; regretă că 
infrastructura actuală nu include un proces 
prin care deputații și APA să poată face 
sugestii și să furnizeze feedback pentru 
îmbunătățiri pe baza experienței 
utilizatorilor; salută faptul că Secretarul 
General a comunicat serviciilor 
Parlamentului să conecteze instrumentul 
respectiv la Registrul de transparență și la 
Observatorul legislativ și încurajează 
orice efort de îmbunătățire a acestui 
instrument, inclusiv dând acces pentru 
procesarea datelor inserate de deputați în 
infrastructura web a Parlamentului 
privind reuniunile cu reprezentanții de 
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interese într-un format care să poată fi 
citit automat, oferind opțiunea de a lega 
reuniunea de apartenența la o delegație, 
de a indica faptul că reuniunea a avut loc 
la nivel de personal, de a corela intrările 
de pe site-ul Parlamentului cu propriul 
site al deputaților și de a pune la dispoziție 
această infrastructură în toate limbile 
oficiale ale Uniunii; invită, de asemenea, 
Parlamentul să informeze mai bine 
deputații despre obligația raportorilor, a 
raportorilor din umbră și a președinților 
de comisii de a publica astfel de reuniuni;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Amendamentul 47
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

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

Propunere de rezoluție
Punctul 72 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72a. afirmă din nou că criza provocată 
de coronavirus constituie o situație de 
forță majoră, care a obligat Parlamentul 
European să anuleze o mare parte din 
cele 12 sesiuni de la Strasbourg de pe 
calendarul activităților parlamentare din 
2020; susține că costurile și consecințele 
sanitare pe care le are criza provocată de 
coronavirus nu trebuie să fie agravate de 
deplasări costisitoare la Strasbourg; 
îndeamnă ferm statele membre ca, prin 
derogare de la tratat, să nu insiste să se 
desfășoare sesiuni de compensare la 
Strasbourg;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Amendamentul 48
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

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

Propunere de rezoluție
Punctul 72 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72b. reamintește că majoritatea 
deputaților din Parlament au declarat în 
repetate rânduri că deplasarea lunară de 
la Bruxelles la Strasbourg presupune 
costuri financiare și de mediu excesive, 
care nu pot fi justificate în fața 
alegătorilor și a contribuabililor; 
îndeamnă statele membre să aprecieze 
dacă menținerea obligației de a desfășura 
12 perioade de sesiune parlamentară pe 
an într-un alt loc de desfășurare a 
activității este viabilă din punct de vedere 
financiar și sanitar într-un context global 
schimbat;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Amendamentul 49
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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 

107. recunoaște politica de toleranță zero 
a Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, al 
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;
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de numărul redus de cazuri de hărțuire 
care au loc în clădirile Parlamentului și 
să limiteze în consecință accentul pus pe 
această chestiune;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Amendamentul 50
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

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

Propunere de rezoluție
Punctul 112 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112a. subliniază că criza provocată de 
coronavirus a impus luarea unor decizii 
care afectează direct personalul 
Parlamentului European, inclusiv 
angajații subcontractați și cei care 
desfășoară activități independente; în 
acest sens, evidențiază, printre altele, 
decizia de a închide Casa Istoriei 
Europene, siturile „Europa Experience” 
și birourile de legătură în UE, precum și 
condițiile de lucru modificate ale 
interpreților independenți și ale 
personalului de curățenie și din cantine; 
recunoaște că, în condițiile actuale 
determinate de răspândirea COVID-19, 
instituțiile, inclusiv Parlamentul, trebuie 
să ia decizii rapid și fără birocrație, 
pentru a preveni răspândirea mai amplă a 
virusului și a-și menține personalul în 
siguranță; invită totuși Parlamentul ca, în 
fiecare decizie pe care o adoptă, să își 
onoreze responsabilitățile sociale, să evite 
sau să compenseze orice modificare a 
veniturilor și să nu disponibilizeze în 
niciun caz persoane care muncesc în 
clădirile Parlamentului din cauza crizei 
provocate de coronavirus;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Amendamentul 51
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

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

Propunere de rezoluție
Punctul 112 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112b. atrage atenția asupra situației 
stagiarilor deputaților, ai grupurilor 
politice și ai Parlamentului European, 
care s-au stabilit în unul din locurile de 
desfășurare a activității Parlamentului 
European pentru a dobândi experiență 
profesională într-o instituție a Uniunii și 
a căror posibilitate de a face acest lucru 
este foarte limitată de criza actuală; 
subliniază faptul că Consiliul și Comisia 
oferă stagiarilor posibilitatea de a-și 
păstra veniturile pentru perioada 
contractuală actuală și de a reîncepe 
stagiul cu un nou contract după perioada 
estivală; invită, de asemenea, 
Parlamentul, deputații și grupurile 
politice să ofere aceeași posibilitate;

Or. en


