
AM\1186843RO.docx PE639.934v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri constituționale

2019/2028(BUD)

14.8.2019

AMENDAMENTELE
1 - 7
Proiect de aviz
Antonio Tajani
(PE639.807v01-00)

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2020 
(2019/2028(BUD))



PE639.934v01-00 2/6 AM\1186843RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1186843RO.docx 3/6 PE639.934v01-00

RO

Amendamentul 1
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea de a majora 
finanțarea acțiunilor de comunicare cu 
1,9 % la creditele de angajament și cu 
2,2 % la creditele de plată comparativ cu 
bugetul pe 2019; relevă faptul că 
comunicarea cu cetățenii ar trebui 
promovată, pentru a asigura o dezbatere 
publică amplă și implicarea cetățenilor în 
dezbaterile privind viitorul Europei;

1. salută propunerea de a majora 
finanțarea acțiunilor de comunicare cu 
1,9 % la creditele de angajament și cu 
2,2 % la creditele de plată comparativ cu 
bugetul pe 2019; relevă faptul că 
comunicarea cu cetățenii ar trebui 
promovată, pentru a asigura o dezbatere 
publică amplă și implicarea cetățenilor în 
dezbaterile privind viitorul Europei; 
reamintește beneficiile dovedite de 
consultările asemănătoare cu cetățenii 
care au avut loc deja în unele state 
membre ale UE, inclusiv în Irlanda.

Or. en

Amendamentul 2
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a continua 
eforturile de combatere a știrilor false și a 
dezinformării prin alocarea unor niveluri 
adecvate de finanțare pentru aceste 
activități;

3. subliniază necesitatea de a continua 
eforturile de combatere a știrilor false și a 
dezinformării prin alocarea unor niveluri 
adecvate de finanțare independentă pentru 
aceste activități;

Or. en

Amendamentul 3
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea de majorare cu 
3,1 % a creditelor de angajament, dar 
regretă reducerea cu 3,8 % a creditelor de 
plată alocate programului „Europa pentru 
cetățeni”; condamnă poziția Consiliului, 
care susține reducerea cu 4,4 % a creditelor 
de angajament în acest scop; salută 
majorarea cu 5,3 % a creditelor de 
angajament și cu 21,3 % a creditelor de 
plată pentru programul „Drepturi, egalitate 
și cetățenie”, dar regretă poziția Consiliului 
de a reduce cu 3,5 % creditele de 
angajament; salută faptul că s-a decis 
alocarea unei sume specifice pentru linia 
bugetară aferentă inițiativei cetățenești 
europene (ICE);

4. salută propunerea de majorare cu 
3,1 % a creditelor de angajament, dar 
regretă reducerea cu 3,8 % a creditelor de 
plată alocate programului „Europa pentru 
cetățeni”; condamnă poziția Consiliului, 
care susține reducerea cu 4,4 % a creditelor 
de angajament în acest scop, având în 
vedere că era vorba despre una dintre 
principalele solicitări instituționale ale 
Parlamentului; salută majorarea cu 5,3 % 
a creditelor de angajament și cu 21,3 % a 
creditelor de plată pentru programul 
„Drepturi, egalitate și cetățenie”, dar 
regretă poziția Consiliului de a reduce cu 
3,5 % creditele de angajament; salută 
faptul că s-a decis alocarea unei sume 
specifice pentru linia bugetară aferentă 
inițiativei cetățenești europene (ICE);

Or. en

Amendamentul 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a furniza, 
cât mai rapid posibil, secretariatului 
comun al registrului de transparență 
resurse administrative și financiare 
corespunzătoare și suficiente pentru a-i 
permite să își îndeplinească atribuțiile, 
deoarece această structură are o 
importanță decisivă pentru a asigura 
faptul că activitățile reprezentanților 
grupurilor de interese sunt echitabile și 
transparente;

Or. en
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Amendamentul 5
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să prezinte 
propunerile necesare pentru finanțarea 
Conferinței propuse privind viitorul 
Europei.

5. invită Comisia să prezinte 
propunerile necesare pentru finanțarea 
Conferinței propuse privind viitorul 
Europei. remarcă importanța pe care o are 
o conferință bine finanțată în asigurarea 
participării și a angajamentului unei serii 
largi de cetățeni, inclusiv tineri;

Or. en

Amendamentul 6
Pascal Durand

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să prezinte 
propunerile necesare pentru finanțarea 
Conferinței propuse privind viitorul 
Europei.

5. invită Comisia să prezinte 
propunerile necesare pentru finanțarea 
Conferinței propuse privind viitorul 
Europei, pentru a garanta independența 
instituțională a acesteia.

Or. en

Amendamentul 7
Antonio Tajani

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că UE trebuie să 
îmbunătățească cunoștințele cetățenilor și 
să le consolideze încrederea în bugetul 
UE și în valoarea sa adăugată, furnizând 
analize bugetare pentru fiecare program 
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nou și pentru fiecare sarcină nouă în ceea 
ce privește economiile realizate la nivel 
național și valoarea adăugată creată la 
nivelul UE; dacă procedăm astfel, putem 
câștiga sprijinul cetățenilor UE și al 
statelor membre, putem schimba 
mentalitatea privind contribuțiile la 
bugetul Uniunii și putem contribui la 
promovarea proiectului european.

Or. en


