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12.5.2020 A9-0102/5

Amendamentul 5
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 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită mai multe informații despre 
modalitățile și costurile creării unei serii de 
versiuni mobile a Parlamentariumului, care 
ar urma să efectueze turnee prin statele 
membre pentru a-i informa pe cetățeni cu 
privire la Parlamentul European și la 
Uniunea Europeană; subliniază că acest 
tip de inițiativă trebuie descentralizată și 
pusă în practică la nivelul centrelor 
„Europa Experience”, pentru a realiza 
economii și a proceda în mod rațional; ia 
act de faptul că proiectul include o 
aplicație pentru mobil care conține cele 
mai bune selecții din conținutul existent 
al Parlamentariumului;

19. solicită mai multe informații despre 
modalitățile și costurile creării unei serii de 
versiuni mobile a Parlamentariumului și 
condamnă irosirea banilor 
contribuabililor într-o campanie de 
propagandă în beneficiul exclusiv al 
sistemului Uniunii Europene;
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12.5.2020 A9-0102/6

Amendamentul 6
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 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. pune sub semnul întrebării 
utilitatea și valabilitatea versiunilor 
mobile ale Parlamentariumului și ale 
centrelor „Europa Experience”, în special 
într-un moment în care Uniunea 
traversează o criză sanitară și economică 
majoră;
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12.5.2020 A9-0102/7

Amendamentul 7
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 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de intenția Parlamentului și 
decizia Biroului de a-și extinde activitățile 
și prezența diplomatică dincolo de 
frontierele Uniunii, în Indonezia (Jakarta), 
Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite 
ale Americii (New York), și se întreabă 
care este valoarea adăugată a acestui 
demers; solicită să se efectueze o analiză 
detaliată și riguroasă a costurilor de 
reprezentare și a costurilor inerente unei 
astfel de extinderi, și anume a costurilor cu 
cazarea, secretariatul, personalul, 
locuințele și transportul, analiză care să fie 
transmisă Comisiei pentru bugete a 
Parlamentului; solicită, de asemenea, o 
mai bună colaborare între Serviciul 
European de Acțiune Externă și 
Parlamentul European în ceea ce privește 
natura activității și statutul angajaților 
Parlamentului în timpul misiunii lor 
externe; solicită să se furnizeze o analiză 
a valorii adăugate a reprezentării actuale 
a Parlamentului la Washington;

20. regretă intenția Parlamentului de a-
și extinde activitățile și prezența 
diplomatică dincolo de frontierele Uniunii, 
în Indonezia (Jakarta), Etiopia (Addis 
Abeba) și în Statele Unite ale Americii 
(New York), și se întreabă care este 
valoarea adăugată a acestui demers; solicită 
să se efectueze o analiză detaliată și 
riguroasă a costurilor de reprezentare și a 
costurilor inerente unei astfel de extinderi, 
și anume a costurilor cu cazarea, 
secretariatul, personalul, locuințele și 
transportul; solicită să se furnizeze o 
analiză a valorii adăugate a reprezentării 
actuale a Parlamentului la Washington; 
își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la această nouă risipă uriașă de 
bani ai contribuabililor și reamintește că 
politica externă și reprezentarea 
diplomatică ar trebui să rămână 
competențe exclusive ale statelor membre;
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