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12.5.2020 A9-0102/2

Amendamentul 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută acordul la care s-a ajuns în 
cadrul reuniunilor de conciliere dintre 
Birou și Comisia pentru bugete desfășurate 
la 28 aprilie 2020, de a stabili majorarea 
bugetului pe 2020 cu 2,54 %, procent ce 
corespunde unui nivel global al estimărilor 
de 2 090 467 628 EUR pentru 2021, a 
reduce nivelul cheltuielilor din proiectul 
preliminar de estimare a bugetului aprobat 
de Birou la 9 martie 2020 cu 20 de 
milioane EUR și a reduce în mod 
corespunzător creditele propuse pentru 
următoarele linii bugetare:

3. regretă acordul la care s-a ajuns în 
cadrul reuniunilor de conciliere dintre 
Birou și Comisia pentru bugete desfășurate 
la 28 aprilie 2020, care stabilește nivelul 
estimării sale pentru 2021 la 
2 090 467 628 EUR, ceea ce reprezintă o 
creștere globală de 2,54 % față de bugetul 
pentru 2020, fără a lua în considerare 
retragerea Regatului Unit din Uniune și 
reducerea numărului de deputați în 
Parlamentul European; regretă că 
bugetul Parlamentului a crescut constant 
de la un an la altul și solicită, prin 
urmare, ca Parlamentul să realizeze 
economii semnificative, pentru a 
transmite un mesaj de solidaritate față de 
cetățenii Uniunii; 

1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 
1005 - Alte cheltuieli de deplasare; 1200 - 
Remunerații și indemnizații; 2007 - 
Construirea de clădiri și amenajarea 
spațiilor; 2024 - Consumul de energie; 
300 - Cheltuieli de misiune și de deplasare 
ale personalului între cele trei locuri de 
desfășurare a activității; 302 - Cheltuieli 
de protocol și de reprezentare; 3042 - 
Reuniuni, congrese, conferințe și 
delegații; 3242 - Cheltuieli de publicare, 
informare și participare la manifestări 
publice; 325 - Cheltuieli aferente 
Birourilor de legătură; 422 - Cheltuieli 
aferente asistenței parlamentare; 10 1 - 
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Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute;
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Amendamentul 3
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
 Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază rolul Parlamentului în 
consolidarea conștiinței politice europene 
și în promovarea valorilor Uniunii;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
în numele Grupului ID

Raport A9-0102/2020
Olivier Chastel
 Estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021
(2019/2214(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. ia act de faptul că centrele „Europa 
Experience” informează publicul european, 
în special tineretul, cu privire la 
competențele esențiale ale Parlamentului; 
constată că au fost deja inaugurate centre 
„Europa Experience” la Berlin, 
Copenhaga, Helsinki, Ljubljana și 
Strasbourg și, în 2020, la Tallinn, iar în 
2021 este planificată deschiderea de noi 
centre „Europa Experience” în noua clădire 
Konrad Adenauer din Luxemburg, precum 
și la Roma, Paris, Varșovia, Stockholm și 
Praga; solicită o evaluare continuă a 
rezultatelor obținute; solicită o defalcare 
detaliată a cheltuielilor de înființare a 
noilor centre „Europa Experience” în 2021, 
înainte de lectura bugetului de către 
Parlament din toamna anului 2020, precum 
și o planificare bugetară multianuală 
detaliată, care să țină seama de costurile de 
funcționare ale fiecărui centru deja deschis;

18. regretă că au fost deja inaugurate 
centre „Europa Experience” la Berlin, 
Copenhaga, Helsinki, Ljubljana și 
Strasbourg și, în 2020, la Tallinn, iar în 
2021 este planificată deschiderea de noi 
centre „Europa Experience” în noua clădire 
Konrad Adenauer din Luxemburg, precum 
și la Roma, Paris, Varșovia, Stockholm și 
Praga; solicită o evaluare continuă a 
rezultatelor obținute; solicită o defalcare 
detaliată a cheltuielilor de înființare a 
noilor centre „Europa Experience” în 2021, 
înainte de lectura bugetului de către 
Parlament din toamna anului 2020; pune 
sub semnul întrebării valoarea adăugată a 
centrelor „Europa Experience”;

Or. en


