
AM\1230192RO.docx PE692.516v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.4.2021 A9-0145/1

Amendamentul 1
Niclas Herbst
în numele Grupului PPE

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează deputații să utilizeze 
alternative de transport cu emisii reduse de 
dioxid de carbon; solicită din nou să se 
revizuiască măsurile de punere în aplicare 
a Statutului deputaților pentru ca aceștia 
să poată obține rambursarea biletelor de 
avion flexibile la clasa economică atunci 
când se deplasează pe teritoriul Uniunii, cu 
derogări pentru zborurile dinspre și înspre 
regiunile ultraperiferice și zborurile cu cel 
puțin o escală sau cu durate mai lungi de 
patru ore; constată că deplasările unor 
deputați din circumscripțiile lor către 
locurile de desfășurare a activității 
Parlamentului necesită călătorii lungi, care 
pot fi efectuate numai cu avionul;

9. încurajează deputații să utilizeze 
alternative de transport cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, precum și bilete de avion 
flexibile la clasa economică atunci când se 
deplasează pe teritoriul Uniunii, cu 
derogări pentru zborurile dinspre și înspre 
regiunile ultraperiferice și zborurile cu cel 
puțin o escală sau cu durate mai lungi de 
patru ore; constată că deplasările unor 
deputați din circumscripțiile lor către 
locurile de desfășurare a activității 
Parlamentului necesită călătorii lungi, care 
pot fi efectuate numai cu avionul;
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Amendamentul 2
Niclas Herbst
în numele Grupului PPE

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. se așteaptă ca toate grupurile de 
vizitatori să fie informate de serviciile 
Parlamentului despre impactul 
transportului lor asupra mediului și ca în 
2022 să se stabilească un sistem bazat pe 
stimulente, de rambursare a cheltuielilor 
de deplasare în funcție de impactul 
asupra mediului; invită Biroul să 
demareze procesul de revizuire a 
normelor referitoare la grupurile de 
vizitatori în conformitate cu comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Strategia pentru o 
mobilitate sustenabilă și inteligentă – 
înscrierea transporturilor europene pe 
calea viitorului” (COM(2020)0789), în 
special cu punctul 9 din comunicarea 
respectivă, privind călătoriile colective, și 
să adapteze costurile de deplasare ale 
grupurilor de vizitatori la prețurile de 
piață în schimbare și să permită 
modificări pentru a evita fluctuațiile de 
piață ale cheltuielilor de călătorie care îi 
discriminează indirect pe vizitatori din 
punct de vedere geografic;

eliminat
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Amendamentul 3
Niclas Herbst
în numele Grupului PPE

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. invită Secretarul General să 
evalueze riscurile legate de angajarea 
unui număr tot mai mare de agenți 
contractuali, inclusiv riscul de a crea 
două categorii de personal în Parlament; 
insistă că posturile și sarcinile 
permanente de bază ar trebui încredințate 
personalului permanent;

eliminat
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