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Amendamentul  1 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât această procedură reprezintă a 

doua procedură bugetară completă 

desfășurată în noua legislatură și cel de-

al patrulea an al cadrului financiar 

multianual 2014-2020; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât Secretarul General a propus un 

buget de 1 910 073 000 EUR pentru 

proiectul preliminar de estimare a 

bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

financiar 2017, ceea ce reprezintă o 

majorare cu 3,9 % față de bugetul pentru 

2016, din care un procentaj de 1,7 % este 

considerat drept cheltuieli curente, și 

19,26 % din rubrica V din CFM 2014-

2020; 

E. întrucât Secretarul General a propus un 

buget de 1 910 073 000 EUR pentru 

proiectul preliminar de estimare a 

bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

financiar 2017, ceea ce reprezintă o 

majorare cu 4,3 % față de bugetul pentru 

2016, din care un procentaj de 1,7 % este 

considerat drept cheltuieli curente, și 

19,26 % din rubrica V din CFM 2014-

2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât Secretarul General a propus un 

buget de 1 910 073 000 EUR pentru 

proiectul preliminar de estimare a 

bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

financiar 2017, ceea ce reprezintă o 

majorare cu 3,9 % față de bugetul pentru 

2016, din care un procentaj de 1,7 % este 

considerat drept cheltuieli curente, și 

19,26 % din rubrica V din CFM 2014-

2020; 

E. întrucât Secretarul General a propus un 

buget de 1 910 073 000 EUR pentru 

proiectul preliminar de estimare a 

bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

financiar 2017, ceea ce reprezintă o 

majorare cu 3,9 % față de bugetul pentru 

2016, din care un procentaj de 1,7 % este 

considerat drept cheltuieli curente, și ar 

constitui 19,26 % din rubrica V din CFM 

2014-2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Alfred Sant, Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene 

impune Uniunii obligația de a respecta 

diversitatea lingvistică și interzice 

discriminarea pe motiv de limbă, oferind 

astfel fiecărui cetățean al Uniunii dreptul 

de a utiliza oricare dintre cele 24 de limbi 

oficiale ale UE atunci când 

corespondează cu instituțiile Uniunii, care 

trebuie să răspundă în limba utilizată de 

cetățeanul respectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât sunt necesare investiții 

extraordinare suplimentare de 36,84 

milioane EUR pentru a consolida 

siguranța și securitatea cibernetică, ceea 

ce reprezintă 2 % din majorarea totală, 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel, 

Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât în bugetul pe 2016 au fost 

prevăzute investiții extraordinare 

suplimentare de 15 milioane EUR pentru 

măsuri urgente de securitate și securitate 

cibernetică, din care 8 milioane EUR 

pentru a consolida intrările clădirilor 

principale, precum și pentru a întări 

geamurile, acolo unde este cazul, cu sticlă 

antiglonț, 4 milioane EUR pentru a 

înlocui sistemul de ecusoane, 1,45 

milioane EUR pentru a instala 

echipamente informatice și softuri pentru 

un sistem de securitate integrat și 1,55 

milioane EUR pentru măsuri de securitate 

cibernetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât rata reală a inflației în 

locurile de desfășurare a activității 

Parlamentului a fost de 0,25 % în 2015 și 

de 0,76 % în 2016, iar bugetele 

Parlamentului aprobate pentru exercițiile 

respective s-au bazat pe o rată estimată a 

inflației mai înaltă; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Jens Geier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât rata inflației în locurile de 

desfășurare a activității Parlamentului 

estimată pentru 2015 și 2016 a fost mai 

înaltă decât rata reală a inflației; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hb. întrucât rata reală a inflației a fost, 

de asemenea, mai scăzută decât cea 

prevăzută în bugetul adoptat în exercițiile 

bugetare precedente; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hc. întrucât Parlamentul European a 

subliniat în Rezoluția sa din 29 aprilie 

2015 referitoare la estimarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Parlamentului 

European pentru exercițiul financiar 

20161a că bugetul pe 2016 ar trebui să 

aibă o bază realistă și să fie în 

conformitate cu principiile disciplinei 

bugetare și bunei gestiuni financiare; 

 _____________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hd (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hd. întrucât întocmirea bugetului pe baza 

indexării în mai mulți ani consecutivi s-ar 

putea îndepărta foarte mult de nevoile 

bugetare reale; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul He (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 He. întrucât credibilitatea Parlamentului 

în calitatea sa de componentă a autorității 

bugetare depinde în mare măsură de 

capacitatea sa de a-și ține sub control 

cheltuielile proprii; 

Or. fr 

 

Amendamentul  13 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hf (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hf. întrucât Biroul a adoptat la 26 

octombrie 2015 un nou set de norme 

privind administrarea alocațiilor de 

asistență parlamentară, înăsprind 

condițiile aferente rambursării 

contractelor cu asistenți locali, și anume 

prin alocarea a cel puțin 25 % din 

alocația de asistență parlamentară în 

scopul acoperirii cheltuielilor cu asistenții 

acreditați; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. pornește de la premisa că nivelul 

preconizat al inflației de 1,7 % nu trebuie 

să ducă neapărat la o majorare similară a 

cheltuielilor curente; 

2. pornește de la premisa că nivelul 

preconizat al inflației de 1,7 % nu trebuie 

să ducă neapărat la o majorare similară a 

cheltuielilor curente; pune sub semnul 

întrebării propunerea de majorare 
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generală cu 3,9 % și solicită ca 

previziunile bugetare pentru exercițiul 

financiar 2017 să facă obiectul unor 

discuții ulterioare în Comisia pentru 

bugete înainte de votarea bugetului în 

toamna anului 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. regretă majorarea globală a 

proiectului preliminar de estimare a 

bugetului Parlamentului pentru 2017, 

având în vedere restricțiile economice cu 

care se confruntă mai multe state 

membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că au fost solicitate 

cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai 

mari față de bugetul 2016 pentru 

eliminarea treptată a derogării privind 

limba irlandeză și cu 2 % mai mari față de 

bugetul 2016 pentru necesitățile 

suplimentare legate de securitate și 

securitatea informatică; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că au fost solicitate 

cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai mari 

față de bugetul 2016 pentru eliminarea 

treptată a derogării privind limba 

irlandeză și cu 2 % mai mari față de 

bugetul 2016 pentru necesitățile 

suplimentare legate de securitate și 

securitatea informatică; 

3. ia act de faptul că au fost solicitate 

cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai mari 

față de bugetul 2016 pentru eliminarea 

treptată a măsurilor derogatorii cu 

caracter temporar privind utilizarea limbii 

irlandeze, introduse prin Regulamentul 

nr. 1 din 15 aprilie 1958; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că au fost solicitate 

cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai 

mari față de bugetul 2016 pentru 

eliminarea treptată a derogării privind 

limba irlandeză și cu 2 % mai mari față de 

bugetul 2016 pentru necesitățile 

suplimentare legate de securitate și 

securitatea informatică; 

3. subliniază faptul că nevoile 

suplimentare legate de securitate, de 

securitatea cibernetică și de eliminarea 

treptată a derogării privind limba irlandeză 

ar trebui să fie rezultatul unei evaluări 

atente a plafonului de cheltuieli și nu al 

unei majorări suplimentare;  

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. ia act de cererea de majorare cu 2 % a 

fondurilor alocate securității și securității 

cibernetice, până la un nivel de două ori 

mai mare decât cel al resurselor alocate în 

2016; solicită Secretarului General să 

prezinte Comisiei pentru bugete 

informații detaliate în mod transparent cu 

privire la actualele și viitoarele măsuri de 

securitate și de securitate cibernetică și la 

defalcarea costurilor acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita toate competențele și a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

instituției, deși în actualul context 

economic resursele respective ar trebui 

gestionate cu rigoare și eficiență; 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita toate competențele și a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

instituției, deși în actualul context 

economic resursele respective ar trebui 

gestionate cu rigoare și eficiență, indicând 

faptul că Parlamentul este conștient de 

situația actuală și că este pregătit să 

realizeze economii începând cu propriile 

cheltuieli; consideră că cheltuielile 

statutare și obligatorii preconizate pentru 

2017 trebuie analizate în profunzime 

pentru a se identifica economii potențiale 

și necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Richard Ashworth 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita toate competențele și a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

instituției, deși în actualul context 

economic resursele respective ar trebui 

gestionate cu rigoare și eficiență; 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita funcția principală de 

organ colegiuitor; evidențiază că în 

actualul context economic resursele ar 

trebui gestionate cu rigoare și eficiență; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita toate competențele și a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

instituției, deși în actualul context 

economic resursele respective ar trebui 

gestionate cu rigoare și eficiență; 

4. subliniază că Parlamentul ar trebui să 

dispună de suficiente resurse necesare 

pentru a-și exercita toate competențele și a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

instituției, deși în actualul context 

economic resursele respective ar trebui 

gestionate cu rigoare, pragmatism și 

eficiență; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. subliniază că cea mai mare parte a 

bugetului Parlamentului și a indexării 

sale anuale face obiectul obligațiilor 
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statutare sau contractuale, care nu pot fi 

modificate de Parlament în cadrul 

procedurii bugetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

5. subliniază faptul că, deși asigurarea 

unui nivel corespunzător de finanțare a 

Parlamentului este un lucru adecvat 

pentru exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

5. subliniază faptul că nivelul global al 

cheltuielilor ar trebui să fie modificat 

pentru a axa cheltuielile pe funcția 

principală a Parlamentului de colegiuitor; 
sunt încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Younous Omarjee 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii acolo unde sunt necesare și a 

îmbunătăți în continuare eficiența utilizării 

fondurilor publice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  27 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice, fără 

a ignora nevoile limbilor mai mici; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază faptul că, deși nivelul global 5. subliniază faptul că, deși nivelul global 
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al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

al cheltuielilor este adecvat pentru 

exercițiul democratic european, sunt 

încurajate ferm eforturile de a realiza 

economii și a îmbunătăți în continuare 

eficiența utilizării fondurilor publice; 

evidențiază, de asemenea, necesitatea 

realizării de economii, în principal prin 

reducerea finanțării publice pentru 

partidele și fundațiile politice europene și 

prin scăderea tuturor indemnizațiilor 

deputaților; subliniază că se pot realiza 

economii semnificative prin stabilirea 

unui sediu unic al Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază, prin urmare, că, față de 

propunerea Secretarului General, sunt 

necesare unele economii în alte domenii, 

cum ar fi rezerva pentru cheltuieli 

neprevăzute, creșterea eficienței 

interpretării și traducerii fără a pune în 

pericol calitatea serviciilor, consumul de 

energie sau alte creșteri ale eficienței; 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. îl invită pe Secretarul General să facă o 

propunere privind prezentarea bugetului 

eliminat 
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pe site-ul Parlamentului către publicul 

larg într-un mod suficient de detaliat, 

precum și inteligibil și ușor de utilizat, 

pentru a permite tuturor deputaților, 

cercetătorilor, jurnaliștilor și cetățenilor 

în general să înțeleagă mai bine dinamica 

și prioritățile Parlamentului în materie de 

cheltuieli; consideră că un prim pas ar 

putea consta în a publica pe site-ul 

Parlamentului informațiile grafice 

disponibile în prezent pe intranet; 

 (Amendament preluat mai jos cu o nouă 

formulare). 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. îl invită pe Secretarul General să facă o 

propunere privind prezentarea bugetului pe 

site-ul Parlamentului către publicul larg 

într-un mod suficient de detaliat, precum și 

inteligibil și ușor de utilizat, pentru a 

permite tuturor deputaților, cercetătorilor, 

jurnaliștilor și cetățenilor în general să 

înțeleagă mai bine dinamica și prioritățile 

Parlamentului în materie de cheltuieli; 

consideră că un prim pas ar putea consta în 

a publica pe site-ul Parlamentului 

informațiile grafice disponibile în prezent 

pe intranet; 

6. îl invită pe Secretarul General să facă o 

propunere privind prezentarea bugetului pe 

site-ul Parlamentului către publicul larg 

într-un mod suficient de detaliat, precum și 

inteligibil și ușor de utilizat, pentru a 

permite tuturor cetățenilor să înțeleagă mai 

bine activitățile și prioritățile 

Parlamentului; consideră că un prim pas ar 

putea consta în a publica pe site-ul 

Parlamentului informațiile grafice 

disponibile în prezent pe intranet; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Richard Ashworth 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; 

consideră, în acest context, că cele 15 

milioane EUR destinate cheltuielilor 
extraordinare de securitate din 2016 nu ar 

trebui să fie incluse în baza de calcul al 

procentului de majorare pentru 2017; în 

mod similar, cheltuielile extraordinare 

aferente exercițiului 2017 ar trebui să fie 

deduse atunci când se calculează 

procentul de majorare pentru 2018; 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; 

consideră că, deși se justifică înscrierea 

anumitor cheltuieli extraordinare de 

securitate în bugetul pe 2017, utilizarea 

într-o măsură crescândă în fiecare an a 

cheltuielilor extraordinare este 

problematică din punctul de vedere al 

controlului și stabilității bugetare; 

consideră că cheltuielile extraordinare ar 

trebui incluse în baza de calcul al 

diferenței procentuale dintre bugete de la 

un an la altul; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; 

consideră, în acest context, că cele 15 

milioane EUR destinate cheltuielilor 

extraordinare de securitate din 2016 nu ar 

trebui să fie incluse în baza de calcul al 

procentului de majorare pentru 2017; în 

mod similar, cheltuielile extraordinare 

aferente exercițiului 2017 ar trebui să fie 

deduse atunci când se calculează 

procentul de majorare pentru 2018; 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; solicită 

o mai bună definire a cheltuielilor 

extraordinare de care să se țină seama la 

estimarea bugetului Parlamentului pe 
2017; 

Or. en 
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Amendamentul  34 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; 

consideră, în acest context, că cele 15 

milioane EUR destinate cheltuielilor 

extraordinare de securitate din 2016 nu ar 

trebui să fie incluse în baza de calcul al 

procentului de majorare pentru 2017; în 

mod similar, cheltuielile extraordinare 

aferente exercițiului 2017 ar trebui să fie 

deduse atunci când se calculează 

procentul de majorare pentru 2018; 

8. subliniază nevoia de precizie și 

transparență în ceea ce privește evoluția 

bugetului de la un exercițiu la altul; 

evidențiază, în acest context, că cele 15 

milioane EUR destinate cheltuielilor 

extraordinare de securitate din 2016 sunt 

incluse în baza de calcul al procentului de 

majorare pentru 2017 în tabelele oficiale 

ale Comisiei, Parlamentului European și 

Consiliului, la fel ca și cheltuielile 

extraordinare pentru 2017; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. își reiterează apelul în favoarea unei 

planificări bugetare pe termen mediu și 

lung, care să includă informații clare cu 

privire la cheltuielile legate de investiții 

(clădiri, achiziții etc.) și cheltuielile legate 

de funcționarea Parlamentului, precum și 

de obligațiile statutare ale acestuia, așa 

cum s-a solicitat în Rezoluția sa din 29 

aprilie 2015 referitoare la estimarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 20167; 

9. își reiterează apelul în favoarea unei 

planificări bugetare pe termen mediu și 

lung, care să includă o distincție clară 

între investiții și cheltuielile operaționale 

legate de funcționarea Parlamentului, 

precum și de obligațiile statutare ale 

acestuia, în conformitate cu Rezoluția sa 

din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 20167; 

__________________ __________________ 

7 Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 7 Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 
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Or. en 

 

Amendamentul  36 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. își reiterează apelul în favoarea unei 

planificări bugetare pe termen mediu și 

lung, care să includă informații clare cu 

privire la cheltuielile legate de investiții 

(clădiri, achiziții etc.) și cheltuielile legate 

de funcționarea Parlamentului, precum și 

de obligațiile statutare ale acestuia, așa 

cum s-a solicitat în Rezoluția sa din 29 

aprilie 2015 referitoare la estimarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 20167; 

9. își reiterează apelul în favoarea unei 

planificări bugetare pe termen mediu și 

lung, care să includă informații clare cu 

privire la cheltuielile legate de investiții 

(clădiri, achiziții etc.) și cheltuielile legate 

de funcționarea Parlamentului, precum și 

de obligațiile statutare ale acestuia, așa 

cum s-a solicitat în Rezoluția sa din 29 

aprilie 2015 referitoare la estimarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 20167; solicită, prin urmare, 

modificarea nomenclaturii pentru a face o 

distincție clară între cheltuielile de 

investiții și cheltuielile operaționale în 

perspectiva exercițiului 2017; 

__________________ __________________ 

7 Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 7 Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 

Or. fr 

 

Amendamentul  37 

Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. felicită Biroul și DG ITEC pentru 

noul format al paginilor personale ale 

deputaților de pe site-ul oficial al 

Parlamentului, care oferă mai multă 

transparență privind componența și 
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statutul echipelor de lucru ale acestora 

[crearea unui nou tabulator „asistent”, cu 

subtitlurile: asistenți, asistenți acreditați, 

asistenți acreditați (grupare), asistenți 

locali, prestatori de servicii, agenți de 

plată, stagiari]; solicită Secretarului 

General să asigure controalele necesare 

pentru punerea în aplicare a noului set de 

norme privind indemnizațiile de asistență 

parlamentară, adoptat de Birou la 26 

octombrie 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Vladimír Maňka 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. solicită ca bugetul să fie întocmit, cel 

puțin o dată la cinci ani, pe baza nevoilor 

reale ale posturilor bugetare individuale și 

nu pe baza unui sistem de coeficienți; 

Or. sk 

Amendamentul  39 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9b. solicită Secretarului General să ia 

măsurile necesare pentru a facilita 

accesul tuturor deputaților, cercetătorilor, 

jurnaliștilor și cetățenilor în general la 

conținutul bugetului Parlamentului, într-

un mod inteligibil și ușor de utilizat, pe 

site-ul Parlamentului; 

Or. en 
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Amendamentul  40 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9c. solicită o planificare bugetară pe 

termen mediu și lung, care să includă 

informații clare cu privire la cheltuielile 

legate de securitate și securitatea 

cibernetică; în plus, având în vedere 

evenimentele recente, invită Biroul să își 

actualizeze conceptul de securitate 

globală și să îl prezinte cât mai curând 

posibil, cel târziu până în iunie 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că orice măsură în acest 

domeniu ar trebui să se bazeze pe o 

evaluare clară a nevoilor Parlamentului și 

să fie proporțională cu riscurile existente; 

solicită Secretarului General și Biroului să 

prezinte în timp util înainte de lectura 

Parlamentului referitoare la bugetul 2017 o 

evaluare globală privind măsurile de 

securitate prevăzute, care să fie însoțită de 

o evaluare detaliată a impactului lor 

bugetar, distingându-se în mod clar între 

investiții și cheltuieli curente; 

10. consideră că orice măsură în acest 

domeniu ar trebui să se bazeze pe o 

evaluare clară a nevoilor Parlamentului și 

să fie proporțională cu riscurile existente; 

solicită Secretarului General și Biroului să 

prezinte Comisiei pentru bugete în timp 

util înainte de lectura Parlamentului 

referitoare la bugetul 2017 o evaluare 

globală privind măsurile de securitate 

prevăzute, care să fie însoțită de o evaluare 

detaliată a impactului lor bugetar asupra 

bugetului 2017 și a bugetelor ulterioare, 

distingându-se în mod clar între investiții și 

cheltuieli curente, și să descrie măsurile 

avute în vedere pentru consolidarea 
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securității Parlamentului în interiorul și 

în exteriorul clădirilor sale, precum și 

impactul acestor măsuri asupra bugetului 

2017; cere informații cu privire la 

consecințele financiare ale acordurilor 

interinstituționale de cooperare 

administrativă din domeniul securității; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că orice măsură în acest 

domeniu ar trebui să se bazeze pe o 

evaluare clară a nevoilor Parlamentului și 

să fie proporțională cu riscurile existente; 

solicită Secretarului General și Biroului să 

prezinte în timp util înainte de lectura 

Parlamentului referitoare la bugetul 2017 o 

evaluare globală privind măsurile de 

securitate prevăzute, care să fie însoțită de 

o evaluare detaliată a impactului lor 

bugetar, distingându-se în mod clar între 

investiții și cheltuieli curente; 

10. consideră că orice măsură în acest 

domeniu ar trebui să se bazeze pe o 

evaluare clară a nevoilor Parlamentului și 

să fie proporțională cu riscurile existente; 

solicită Secretarului General și Biroului să 

prezinte în timp util înainte de lectura 

Parlamentului referitoare la bugetul 2017 o 

evaluare globală privind riscurile și 

măsurile de securitate prevăzute, precum și 

propunerile alternative supuse 

examinării, care să fie însoțită de o 

evaluare detaliată a impactului lor bugetar, 

distingându-se în mod clar între investiții și 

cheltuieli curente; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ținând seama de impactul bugetar al 

măsurilor de securitate propuse până în 

eliminat 
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prezent, invită Biroul să dezbată 

conceptul de securitate globală până în 

iunie 2016 și solicită Secretarului General 

să prezinte un raport Comisiei pentru 

bugete; 

 (Prezentul punct se elimină deoarece este 

inclus în noul punct 10.) 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ținând seama de impactul bugetar al 

măsurilor de securitate propuse până în 

prezent, invită Biroul să dezbată conceptul 

de securitate globală până în iunie 2016 și 

solicită Secretarului General să prezinte un 

raport Comisiei pentru bugete; 

11. ținând seama de impactul bugetar al 

măsurilor de securitate propuse până în 

prezent, invită Biroul să dezbată conceptul 

de securitate globală până în iunie 2016 și 

solicită Secretarului General și Biroului să 

prezinte un raport Comisiei pentru bugete; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea 

intrărilor și a orelor de deschidere pentru 

a nu depăși bugetul convenit; subliniază 

că costurile aferente, de exemplu, 

concediului medical și altor tipuri de 

concediu nu au fost luate în considerare 

eliminat 
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în mod corespunzător; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea 

intrărilor și a orelor de deschidere pentru 

a nu depăși bugetul convenit; subliniază 

că costurile aferente, de exemplu, 

concediului medical și altor tipuri de 

concediu nu au fost luate în considerare 

în mod corespunzător; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea 

intrărilor și a orelor de deschidere pentru 

a nu depăși bugetul convenit; subliniază 

că costurile aferente, de exemplu, 

concediului medical și altor tipuri de 

concediu nu au fost luate în considerare 

în mod corespunzător; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  48 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea intrărilor 

și a orelor de deschidere pentru a nu depăși 

bugetul convenit; subliniază că costurile 

aferente, de exemplu, concediului medical 

și altor tipuri de concediu nu au fost luate 

în considerare în mod corespunzător; 

12. salută internalizarea personalului de 

securitate, dar regretă faptul că aceasta a 

condus la limitarea intrărilor și a orelor de 

deschidere pentru a nu depăși bugetul 

convenit; subliniază că costurile aferente, 

de exemplu, concediului medical și altor 

tipuri de concediu nu au fost luate în 

considerare în mod corespunzător; îl invită 

pe Secretarul General să prezinte o 

propunere de continuare a eforturilor de 

a internaliza serviciile necesare, în special 

pentru a asigura faptul că Parlamentul 

excelează în rolul său legislativ și că se 

acordă asistență deputaților și 

personalului său, precum și pentru a 

consolida securitatea cibernetică a 

Parlamentului și echipele de 

informaticieni care dezvoltă softuri 

proprii ale Parlamentului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  49 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea intrărilor 

și a orelor de deschidere pentru a nu depăși 

bugetul convenit; subliniază că costurile 

aferente, de exemplu, concediului medical 

12. ia act de faptul că internalizarea 

personalului de securitate determinată de 

considerații legate de securitate și 

rentabilitate a condus la limitarea intrărilor 

și a orelor de deschidere pentru a nu depăși 

bugetul convenit; subliniază că costurile 

aferente, de exemplu, concediului medical 
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și altor tipuri de concediu nu au fost luate 

în considerare în mod corespunzător; 

și altor tipuri de concediu nu au fost luate 

în considerare în mod corespunzător; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. consideră că sistemul de securitate 

din exteriorul clădirilor Parlamentului ar 

trebui asigurat în continuare de 

autoritățile belgiene; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Markus Pieper 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe 

Secretarul General să îmbunătățească, în 

lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul 

actual de transmitere pe suport de hârtie a 

borderourilor de plată către deputați, cu 

scopul de a-l elimina până la sfârșitul 

anului 2017; consideră că e-Portal ar 

trebui să ofere în mod implicit tuturor 

membrilor posibilitatea transmiterii în 

format electronic, care ar putea conduce 

la economii considerabile atât de timp, cât 

și de fonduri; 

14. ia act de extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe 

Secretarul General să îmbunătățească în 

continuare, în lumina inițiativei „fără 

hârtie”, sistemul actual de transmitere pe 

suport de hârtie a borderourilor de plată 

către deputați; consideră că ar trebui să fie 

posibil și în viitor să se depună 

documente, dovezi de plată, contracte etc. 

Or. de 
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Amendamentul  52 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe 

Secretarul General să îmbunătățească, în 

lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul 

actual de transmitere pe suport de hârtie a 

borderourilor de plată către deputați, cu 

scopul de a-l elimina până la sfârșitul 

anului 2017; consideră că e-Portal ar 

trebui să ofere în mod implicit tuturor 

membrilor posibilitatea transmiterii în 

format electronic, care ar putea conduce 

la economii considerabile atât de timp, cât 

și de fonduri; 

14. ia act de extinderea portalului digital 

pentru deputați (e-Portal); 

Or. de 

 

Amendamentul  53 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută creșterea calității serviciilor de 

consiliere și cercetare oferite deputaților și 

comisiilor; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; 

solicită, prin urmare, Secretarului General 

să procedeze la o astfel de evaluare și să 

prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele 

evaluării respective până la sfârșitul anului 

2016; consideră că această evaluare ar 

trebui să conțină propuneri cu privire la 

modalitățile de corelare mai bună a 

15. consideră că, pentru a-și exercita 

mandatul, deputații au nevoie de servicii 
de consiliere și cercetare de înaltă calitate, 

dar se opune oricărei majorări a 

bugetului Secretariatului General dedicat 

serviciilor respective; reamintește că o 

evaluare la jumătatea perioadei a 

eficacității cooperării dintre Serviciul de 

Cercetare al Parlamentului European 

(EPRS) și departamentele tematice a fost 

prevăzută în momentul înființării EPRS în 

2013; solicită, prin urmare, Secretarului 

General să procedeze la o astfel de 

evaluare și să prezinte Comisiei pentru 

bugete rezultatele evaluării respective până 
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sprijinului acordat de EPRS cu evoluțiile 

din cadrul comisiilor tematice respective; 

la sfârșitul anului 2016; consideră că 

această evaluare ar trebui să conțină 

propuneri cu privire la modalitățile de 

corelare mai bună a sprijinului acordat de 

EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor 

tematice respective, precum și la 

modalitățile de evitare a suprapunerilor 

cu activitățile lor și a încurajării 

concurenței între servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută creșterea calității serviciilor de 

consiliere și cercetare oferite deputaților și 

comisiilor; reamintește că o evaluare la 

jumătatea perioadei a eficacității cooperării 

dintre Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice a fost prevăzută în 

momentul înființării EPRS în 2013; 

solicită, prin urmare, Secretarului General 

să procedeze la o astfel de evaluare și să 

prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele 

evaluării respective până la sfârșitul anului 

2016; consideră că această evaluare ar 

trebui să conțină propuneri cu privire la 

modalitățile de corelare mai bună a 

sprijinului acordat de EPRS cu evoluțiile 

din cadrul comisiilor tematice respective; 

15. salută creșterea calității serviciilor de 

consiliere și cercetare oferite deputaților și 

comisiilor; reamintește că Parlamentul 

este în curs de a recruta un număr de 

maximum 80 de membri ai personalului 

afectați de restructurarea serviciului de 

traducere al Comitetului Economic și 

Social European și al Comitetului 

Regiunilor, care vor lucra în cadrul 

Serviciului de Cercetare al Parlamentului 

European (EPRS); reamintește că o 

evaluare la jumătatea perioadei a 

eficacității cooperării dintre Serviciul de 

Cercetare al Parlamentului European 

(EPRS) și departamentele tematice a fost 

prevăzută în momentul înființării EPRS în 

2013; solicită, prin urmare, Secretarului 

General să procedeze la o astfel de 

evaluare și să prezinte Comisiei pentru 

bugete rezultatele evaluării respective până 

la sfârșitul anului 2016; consideră că 

această evaluare ar trebui să conțină 

propuneri cu privire la modalitățile de 

corelare mai bună a sprijinului acordat de 

EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor 

tematice respective; se așteaptă, de 

asemenea, ca producția internă să 
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crească, alocându-se mai puține resurse 

bugetare pentru externalizarea studiilor, a 

analizelor sau a evaluărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că spațiile de lucru mobile 

pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se 

bazeze pe evaluarea necesităților și a 

utilizării; insistă asupra faptului că nu ar 

trebui furnizate echipamente întrucât ICG 

pune la dispoziție suficiente resurse 

pentru achiziționarea de dispozitive de 

ultimă generație; pune sub semnul 

întrebării necesitatea dezvoltării unui 

spațiu de lucru mobil cu caracter privat 

pentru deputați, deoarece un astfel de 

spațiu nu pare să corespundă modului în 

care deputații și birourile acestora se 

organizează; 

16. consideră că spațiile de lucru mobile 

pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se 

bazeze pe evaluarea necesităților și a 

utilizării; pune sub semnul întrebării 

necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru 

mobil cu caracter privat pentru deputați, 

deoarece un astfel de spațiu nu pare să 

corespundă modului în care deputații și 

birourile acestora se organizează; 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că spațiile de lucru mobile 

pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se 

bazeze pe evaluarea necesităților și a 

utilizării; insistă asupra faptului că nu ar 

16. este de părere că necesitățile 

deputaților din circumscripțiile lor ar 

trebui evaluate, ținând cont și de 

diferențele dintre circumscripții, cu scopul 

de a permite deputaților să își desfășoare 
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trebui furnizate echipamente întrucât ICG 

pune la dispoziție suficiente resurse pentru 

achiziționarea de dispozitive de ultimă 

generație; pune sub semnul întrebării 

necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru 

mobil cu caracter privat pentru deputați, 

deoarece un astfel de spațiu nu pare să 

corespundă modului în care deputații și 

birourile acestora se organizează; 

mai bine activitatea în circumscripțiile 

proprii; consideră că spațiile de lucru 

mobile pentru deputați și acordarea de 

sprijin în circumscripțiile electorale ar 

trebui să se bazeze pe evaluarea 

necesităților și a utilizării; insistă asupra 

faptului că nu ar trebui furnizate 

echipamente întrucât ICG pune la 

dispoziție suficiente resurse pentru 

achiziționarea de dispozitive de ultimă 

generație; pune sub semnul întrebării 

necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru 

mobil cu caracter privat pentru deputați, 

deoarece un astfel de spațiu nu pare să 

corespundă modului în care deputații și 

birourile acestora se organizează; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că spațiile de lucru mobile 

pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se 

bazeze pe evaluarea necesităților și a 

utilizării; insistă asupra faptului că nu ar 

trebui furnizate echipamente întrucât ICG 

pune la dispoziție suficiente resurse pentru 

achiziționarea de dispozitive de ultimă 

generație; pune sub semnul întrebării 

necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru 

mobil cu caracter privat pentru deputați, 

deoarece un astfel de spațiu nu pare să 

corespundă modului în care deputații și 

birourile acestora se organizează; 

16. consideră că spațiile de lucru mobile 

pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se 

bazeze pe evaluarea necesităților reale și a 

utilizării și nu ar trebui să genereze 

costuri suplimentare pentru Parlament; 

insistă asupra faptului că nu ar trebui 

furnizate echipamente întrucât ICG pune la 

dispoziție suficiente resurse pentru 

achiziționarea de dispozitive de ultimă 

generație; pune sub semnul întrebării 

necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru 

mobil cu caracter privat pentru deputați, 

deoarece un astfel de spațiu nu corespunde 

modului în care deputații și birourile 

acestora se organizează; 

Or. en 
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Amendamentul  58 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. este de acord că instrumentele 

informatice reprezintă un instrument 

important pentru ca deputații să își exercite 

mandatul; reamintește, cu toate acestea, 

necesitatea de a permite instalarea de 

software cu sursă deschisă, care ar permite 

realizarea unor economii semnificative în 

ceea ce privește costurile comunicațiilor și 

ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor 

deputaților; 

17. este de acord că instrumentele 

informatice reprezintă un instrument 

important pentru ca deputații să își exercite 

mandatul; reamintește, cu toate acestea, 

necesitatea de a permite instalarea de 

software cu sursă deschisă, care ar permite 

realizarea unor economii semnificative în 

ceea ce privește costurile comunicațiilor și 

ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor 

deputaților, ținând cont totodată de 

securitatea cibernetică; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. este de acord că instrumentele 

informatice reprezintă un instrument 

important pentru ca deputații să își exercite 

mandatul; reamintește, cu toate acestea, 

necesitatea de a permite instalarea de 

software cu sursă deschisă, care ar permite 

realizarea unor economii semnificative în 

ceea ce privește costurile comunicațiilor și 

ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor 

deputaților; 

17. este de acord că instrumentele 

informatice reprezintă un instrument 

important pentru ca deputații să își exercite 

mandatul; reamintește, cu toate acestea, 

necesitatea de a permite instalarea de 

software cu sursă deschisă, care ar permite 

realizarea unor economii semnificative în 

ceea ce privește costurile comunicațiilor și 

ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor 

deputaților, respectând totodată protecția 

datelor cu caracter personal; 

Or. en 
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Amendamentul  60 

Markus Pieper 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat; 

18. solicită ca, pe lângă semnăturile 

olografe, posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; 

Or. de 

 

Amendamentul  61 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat; 

18. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; solicită să se 

examineze posibilitatea de a introduce un 

sistem de verificare TAN pe telefoanele 

mobile ale deputaților; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Monika Hohlmeier, Paul Rübig 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; consideră, de 

asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui 

descurajată și eliminată treptat; 

18. solicită ca posibilitatea de a semna 

documente interne în mod digital să devină 

o practică obișnuită, în toate cazurile, cum 

ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor 

scrise etc., asigurându-se totodată 

fiabilitatea și securitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită Biroului să revizuiască 

normele privind rezilierea contractelor 

asistenților parlamentari acreditați 

(APA); sugerează ca, în afară de demisie 

sau de concediere, să se introducă o a 

treia cale, care să permită o „încetare a 

contractelor de muncă prin acordul 

părților” (acord între administrația 

Parlamentului și deputați și APA) și să 

abordeze problema întârzierilor 

înregistrate pe parcursul perioadei de 

conciliere din cadrul procesului de 

solicitare a unei concedieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. salută noua reformă privind 

întrebările suplimentare cu solicitare de 

răspuns scris adoptată la 3 septembrie 

2015 de către Comisia pentru afaceri 

constituționale la cererea Comisiei pentru 

bugete, formulată cu ocazia adoptării 

bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

2016; solicită Secretarului General să 

instituie controalele necesare pentru 

punerea în aplicare a noii interpretări; 

invită Conferința președinților să 

efectueze o evaluare a acestui nou regim 

al întrebărilor cu solicitare de răspuns 

scris în cazul întrebărilor suplimentare 

pentru a analiza economiile generate și să 

informeze Comisia pentru bugete cu 

privire la rezultatele acestei evaluări până 

în august 2016, înaintea examinării 

bugetului în Parlament în toamna anului 

2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că este oportun să se 

mențină creditele aferente pachetului 

financiar destinat cheltuielilor pentru 

asistența parlamentară pentru 2017 la 

același nivel ca în 2016; 

19. regretă majorarea pachetului financiar 

destinat cheltuielilor pentru asistența 

parlamentară care a fost aprobat pentru 

2016 și solicită, prin urmare, să se 

mențină creditele la același nivel ca în 

2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Richard Ashworth 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că este oportun să se mențină 

creditele aferente pachetului financiar 

destinat cheltuielilor pentru asistența 

parlamentară pentru 2017 la același nivel 

ca în 2016; 

19. consideră că este oportun să se mențină 

sau să se reducă creditele aferente 

pachetului financiar destinat cheltuielilor 

pentru asistența parlamentară pentru 2017 

față de nivelul din 2016; solicită o 

justificare bazată pe dovezi pentru 

majorarea creditelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că este oportun să se mențină 

creditele aferente pachetului financiar 

destinat cheltuielilor pentru asistența 

parlamentară pentru 2017 la același nivel 

ca în 2016; 

19. consideră că este oportun să se mențină 

creditele aferente pachetului financiar 

destinat cheltuielilor pentru asistența 

parlamentară pentru 2017 la același nivel 

ca în 2016, sub rezerva indexării 

aplicabile în temeiul Statutului 

funcționarilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este clară și 
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suficient de clară și de transparentă; 

sugerează că este necesar un sistem mai 

detaliat și mai precis de ponderare și 

clasificare a activităților parlamentare 

pentru a oferi o imagine mai bună și mai 

detaliată asupra activităților deputaților, 

care, la rândul ei, ar contribui la o mai 

bună comunicare și interacțiune cu 

cetățenii; se așteaptă ca grupul de lucru 

relevant al Biroului să își prezinte agenda 

și concluziile Comisiei pentru bugete de 

îndată ce acestea vor fi disponibile; 

nu reflectă implicarea și activitățile 

efective ale deputaților; sugerează ca 

utilizarea actuală a clasamentelor de site-

uri să fie eliminată treptat, îmbunătățind 

totodată informațiile disponibile pe 

pagina fiecărui deputat de pe site-ul 

extern, oficial al Parlamentului; se 

așteaptă ca grupul de lucru relevant al 

Biroului să își prezinte agenda și 

concluziile Comisiei pentru bugete de 

îndată ce acestea vor fi disponibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este 

suficient de clară și de transparentă; 

sugerează că este necesar un sistem mai 

detaliat și mai precis de ponderare și 

clasificare a activităților parlamentare 

pentru a oferi o imagine mai bună și mai 

detaliată asupra activităților deputaților, 

care, la rândul ei, ar contribui la o mai bună 

comunicare și interacțiune cu cetățenii; se 

așteaptă ca grupul de lucru relevant al 

Biroului să își prezinte agenda și 

concluziile Comisiei pentru bugete de 

îndată ce acestea vor fi disponibile; 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este 

suficient de clară și de transparentă; 

sugerează că este necesar un sistem mai 

detaliat și mai precis de ponderare și 

clasificare a activităților parlamentare 

pentru a oferi o imagine mai bună și mai 

detaliată asupra activităților deputaților, 

care, la rândul ei, ar contribui la o mai bună 

comunicare și interacțiune cu cetățenii; 

solicită în special ca explicațiile privind 

voturile și intervențiile cu durata de un 

minut să fie indicate separat de 

discursurile în plen; se așteaptă ca grupul 

de lucru relevant al Biroului să își prezinte 

agenda și concluziile Comisiei pentru 

bugete de îndată ce acestea vor fi 

disponibile; 

Or. fr 

 



 

AM\1089845RO.doc 37/73 PE578.714v02-00 

 RO 

Amendamentul  70 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este 

suficient de clară și de transparentă; 

sugerează că este necesar un sistem mai 

detaliat și mai precis de ponderare și 

clasificare a activităților parlamentare 

pentru a oferi o imagine mai bună și mai 

detaliată asupra activităților deputaților, 

care, la rândul ei, ar contribui la o mai 

bună comunicare și interacțiune cu 

cetățenii; se așteaptă ca grupul de lucru 

relevant al Biroului să își prezinte agenda 

și concluziile Comisiei pentru bugete de 

îndată ce acestea vor fi disponibile; 

20. consideră că actuala descriere de pe 

site-ul Parlamentului a activităților 

parlamentare ale deputaților nu este 

suficient de clară și de transparentă; 

subliniază că un grup de lucru ad hoc al 

Biroului Parlamentului examinează în 

prezent posibile soluții la această 

problemă; se așteaptă ca grupul de lucru 

relevant al Biroului să își prezinte agenda 

și concluziile Comisiei pentru bugete de 

îndată ce acestea vor fi disponibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. pune sub semnul întrebării valoarea 

adăugată a explicațiilor orale privind 

voturile și semnalează faptul că deputații 

au la dispoziție explicații în scris cu 

privire la voturi; constată că, în prezent, 

explicațiile orale privind voturile sunt 

prezentate imediat după sesiunile de 

votare din plen; își exprimă regretul cu 

privire la costurile suplimentare necesare 

în consecință pentru interpretare; 

îndeamnă Secretarul General să 

reexamineze utilitatea explicațiilor orale 

privind voturile și, între timp, solicită ca 



 

PE578.714v02-00 38/73 AM\1089845RO.doc 

RO 

explicațiile orale privind voturile să fie 

plasate pe ordinea de zi a ședinței plenare 

în fiecare zi după încheierea lucrărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. consideră că oferta de formare 

profesională destinată personalului 

Parlamentului de cele mai multe ori nu 

corespunde constrângerilor și nevoilor cu 

care se confruntă personalul grupurilor 

politice și asistenții parlamentari 

acreditați, limitând efectiv posibilitatea 

deputaților de a conta pe formarea 

continuă a persoanelor care lucrează 

direct sau indirect pentru ei în legătură cu 

diferitele sarcini care le pot fi 

încredințate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  73 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează apelul adresat Biroului cu 

privire la definirea unor norme mai precise 

privind responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale, care ar putea 

include măsuri eficiente din punctul de 

vedere al costurilor, cum ar fi publicarea de 

către deputați a situației cheltuielilor 

21. își reiterează apelul adresat Biroului cu 

privire la definirea unor norme mai precise 

privind responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale, care ar putea 

include măsuri eficiente din punctul de 

vedere al costurilor, cum ar fi publicarea de 

către deputați a situației cheltuielilor 
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proprii, așa cum procedează deja un număr 

tot mai mare de deputați, și care ar putea fi 

însoțită de un sistem simplificat de 

rambursare a fondurilor neutilizate; 

reiterează faptul că acest lucru nu ar 

trebui să ducă la angajarea de personal 

suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

proprii, așa cum procedează deja un număr 

tot mai mare de deputați, și care ar putea fi 

însoțită de un sistem simplificat de 

rambursare a fondurilor neutilizate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  74 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează apelul adresat Biroului 

cu privire la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în legătură cu 
indemnizația pentru cheltuieli generale, 

care ar putea include măsuri eficiente din 

punctul de vedere al costurilor, cum ar fi 

publicarea de către deputați a situației 

cheltuielilor proprii, așa cum procedează 

deja un număr tot mai mare de deputați, și 

care ar putea fi însoțită de un sistem 

simplificat de rambursare a fondurilor 

neutilizate; reiterează faptul că acest 

lucru nu ar trebui să ducă la angajarea de 

personal suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

21. subliniază necesitatea unei 

transparențe sporite în ceea ce privește 
indemnizația pentru cheltuieli generale a 

deputaților; invită Biroul să lucreze la 

definirea unor norme mai precise privind 

responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în cadrul acestei indemnizații, 

fără a cauza Parlamentului costuri 

suplimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează apelul adresat Biroului 

cu privire la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în legătură cu 

indemnizația pentru cheltuieli generale, 

care ar putea include măsuri eficiente din 

punctul de vedere al costurilor, cum ar fi 

publicarea de către deputați a situației 

cheltuielilor proprii, așa cum procedează 

deja un număr tot mai mare de deputați, 

și care ar putea fi însoțită de un sistem 

simplificat de rambursare a fondurilor 

neutilizate; reiterează faptul că acest 

lucru nu ar trebui să ducă la angajarea de 

personal suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

21. confirmă poziția sa privind 

indemnizația pentru cheltuieli generale 

adoptată în rezoluțiile sale bugetare din 

29 aprilie 2015 și 28 octombrie 2015; 

reiterează apelul privind asigurarea unei 

transparențe sporite în ceea ce privește 

indemnizația pentru cheltuieli generale a 

deputaților; invită Biroul Parlamentului 

să lucreze la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în cadrul acestei 

indemnizații, fără a cauza Parlamentului 

costuri suplimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează apelul adresat Biroului cu 

privire la definirea unor norme mai precise 

privind responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale, care ar putea 

include măsuri eficiente din punctul de 

vedere al costurilor, cum ar fi publicarea de 

către deputați a situației cheltuielilor 

proprii, așa cum procedează deja un număr 

tot mai mare de deputați, și care ar putea fi 

însoțită de un sistem simplificat de 

rambursare a fondurilor neutilizate; 

reiterează faptul că acest lucru nu ar trebui 

să ducă la angajarea de personal 

suplimentar în administrația Parlamentului; 

21. își reiterează apelul adresat Biroului cu 

privire la definirea unor norme mai precise 

privind responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale, care ar putea 

include măsuri eficiente din punctul de 

vedere al costurilor, cum ar fi publicarea de 

către deputați a situației cheltuielilor 

proprii, așa cum procedează deja un număr 

tot mai mare de deputați, și care ar putea fi 

însoțită de un sistem simplificat de 

rambursare a fondurilor neutilizate; 

sugerează că site-ul Parlamentului ar 

trebui să conțină linkuri către paginile 

unde deputații își fac publice în prezent 

cheltuielile, pentru a ameliora 

transparența; reiterează faptul că acest 



 

AM\1089845RO.doc 41/73 PE578.714v02-00 

 RO 

lucru nu ar trebui să ducă la angajarea de 

personal suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează apelul adresat Biroului 

cu privire la definirea unor norme mai 

precise privind responsabilitatea pentru 

cheltuielile autorizate în legătură cu 

indemnizația pentru cheltuieli generale, 

care ar putea include măsuri eficiente din 

punctul de vedere al costurilor, cum ar fi 

publicarea de către deputați a situației 

cheltuielilor proprii, așa cum procedează 

deja un număr tot mai mare de deputați, și 

care ar putea fi însoțită de un sistem 

simplificat de rambursare a fondurilor 

neutilizate; reiterează faptul că acest lucru 

nu ar trebui să ducă la angajarea de 

personal suplimentar în administrația 

Parlamentului; 

21. solicită Biroului să examineze din nou 

necesitatea ca normele privind 

responsabilitatea pentru cheltuielile 

autorizate în legătură cu indemnizația 

pentru cheltuieli generale să devină și mai 

precise; reiterează faptul că acest lucru nu 

ar trebui să ducă la angajarea de personal 

suplimentar în administrația Parlamentului; 

Or. de 

 

Amendamentul  78 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. solicită Biroului să adopte norme 

mai bune privind rambursarea 

călătoriilor efectuate cu autoturismul; 

consideră că toate deplasările, indiferent 
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de distanță, ar trebui dovedite prin 

documente justificative; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. consideră că deputații ar trebui să 

reprezinte un exemplu pentru cetățenii 

care se confruntă cu consecințele nefaste 

ale crizei economice în mai multe state 

membre și, prin urmare, solicită o 

reducere cu cel puțin 15 % a salariilor și 

indemnizațiilor lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. regretă faptul că Biroul nu și-a încheiat 

încă deliberările referitoare la strategia 

imobiliară pe termen mediu; își reiterează, 

prin urmare, încă o dată apelul ca noua 

strategie imobiliară pe termen mediu să fie 

prezentată Comisiei pentru bugete în timp 

util pentru pregătirea lecturii 

Parlamentului privind bugetul 2017; 

22. reamintește că strategia imobiliară pe 

termen mediu, adoptată de Birou în 2010, 

se află în curs de revizuire; regretă faptul 

că Biroul nu și-a încheiat încă deliberările 

referitoare la strategia imobiliară pe termen 

mediu; invită Secretarul General să 

prezinte Comisiei pentru bugete noua 

strategie imobiliară pe termen mediu cât 

mai curând posibil și cel mai târziu până 
în august 2016, înaintea examinării 

bugetului în Parlament în toamna anului 

2016; 
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Or. en 

 

Amendamentul  81 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. regretă faptul că Biroul nu și-a încheiat 

încă deliberările referitoare la strategia 

imobiliară pe termen mediu; își reiterează, 

prin urmare, încă o dată apelul ca noua 

strategie imobiliară pe termen mediu să fie 

prezentată Comisiei pentru bugete în timp 

util pentru pregătirea lecturii Parlamentului 

privind bugetul 2017; 

22. ia act de faptul că Biroul nu și-a 

încheiat încă deliberările referitoare la 

strategia imobiliară pe termen mediu; își 

reiterează, prin urmare, încă o dată apelul 

ca noua strategie imobiliară pe termen 

mediu să fie prezentată Comisiei pentru 

bugete în timp util pentru pregătirea 

lecturii Parlamentului privind bugetul 

2017; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. solicită ca bugetul să reflecte fidel 

situația parcului imobiliar al 

Parlamentului; solicită, în acest sens, să 

se prezinte clar costurile clădirii Konrad 

Adenauer în bugetul final al 

Parlamentului și ca, pe viitor, investițiile 

imobiliare să fie înscrise în buget astfel 

încât să se evite nevoia de transferuri 

colectoare; 

Or. fr 
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Amendamentul  83 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Biroul să prezinte o strategie pe 

termen lung pentru clădirile Parlamentului; 

consideră că strategia imobiliară pe termen 

lung ar trebui să conțină un raport privind 

motivele întârzierii și costurilor mai mari 

înregistrate în privința Casei Istoriei 

Europene; 

23. invită Biroul să prezinte o strategie pe 

termen lung pentru clădirile Parlamentului; 

reiterează faptul că investițiile pe termen 

lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale 

Parlamentului, trebuie să fie tratate cu 

prudență și în mod transparent; insistă 

asupra unei gestiuni a costurilor, unei 

planificări a proiectelor și unei 

supravegheri stricte; își reiterează 

solicitarea de a se asigura un proces 

decizional transparent în domeniul 

politicii imobiliare, bazat pe o informare 

timpurie, ținând seama în mod 

corespunzător de articolul 203 din 

Regulamentul financiar; consideră că 

strategia imobiliară pe termen lung ar 

trebui să conțină un raport privind motivele 

întârzierii și costurilor mai mari înregistrate 

în privința Casei Istoriei Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Gérard Deprez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că autorizarea studiului 

privind renovarea clădirii Paul Henri 

Spaak (PHS) ar trebui să fie condiționată 

de clarificări suplimentare, inclusiv în 

ceea ce privește diferitele opțiuni de 

renovare și de utilizare care urmează să 

fie examinate; invită, în acest context, 

Biroul să pregătească terenul pentru 

24. solicită mai multe informații cu privire 

la situația actuală a proiectului de 

renovare a clădirii PHS; solicită ca 

studiul privind renovarea să fie lansat și 

examinat de către Birou; invită Biroul să 

ia în considerare necesitatea unor condiții 
de muncă sigure și sănătoase la stabilirea 

calendarului de renovare; solicită 
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transformarea clădirii PHS într-o clădire de 

ultimă generație care să reprezinte un 

exemplu de eficiență energetică; 

Biroului să informeze Comisia pentru 

bugete cât mai curând posibil cu privire la 

toate etapele; invită, în acest context, 

Biroul să pregătească terenul pentru 

transformarea clădirii PHS într-o clădire de 

ultimă generație care să reprezinte un 

exemplu de eficiență energetică și să 

purceadă fără întârziere la modernizarea 

clădirii; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită vicepreședinții responsabili să 

prezinte Comisiei pentru bugete un raport 

privind progresele înregistrate în legătură 

cu clădirea KAD; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Frédérique Ries, 

Marietje Schaake, Cora van Nieuwenhuizen, Gérard Deprez, Merja Kyllönen, Jan 

Philipp Albrecht, Dennis de Jong, Elly Schlein, Michaela Šojdrová, Jeppe Kofod, 

Anneleen Van Bossuyt, Benedek Jávor, Lara Comi, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Tomáš 

Zdechovský, Anneliese Dodds, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Pina Picierno, Daniele 

Viotti, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. consideră că reformele structurale și 

organizaționale menite să îmbunătățească 

eficiența, durabilitatea mediului și 



 

PE578.714v02-00 46/73 AM\1089845RO.doc 

RO 

eficacitatea ar trebui să continue prin 

examinarea detaliată a posibilelor sinergii 

și economii; reamintește economiile 

substanțiale care ar putea fi realizate prin 

stabilirea unui singur loc de desfășurare a 

activității în loc de trei (Bruxelles, 

Strasbourg, Luxemburg); subliniază că 

acest proces ar trebui să se desfășoare 

fără a pune în pericol excelența 

legislativă a Parlamentului, competențele 

bugetare și competențele de control ale 

acestuia și nici calitatea condițiilor de 

muncă pentru deputați, asistenți și 

personal; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. salută propunerea de reducere a 

schemei sale de personal cu 60 de posturi 

în 2017, în conformitate cu acordul 

încheiat cu Consiliul referitor la proiectul 

de buget general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016, aprobat 

de comitetul de conciliere în cadrul 

procedurii bugetare la 14 noiembrie 2015; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  88 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. salută propunerea de reducere a 25. ia act de propunerea de reducere a 
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schemei sale de personal cu 60 de posturi 

în 2017, în conformitate cu acordul 

încheiat cu Consiliul referitor la proiectul 

de buget general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de 

comitetul de conciliere în cadrul procedurii 

bugetare la 14 noiembrie 2015; 

schemei sale de personal cu 60 de posturi 

în 2017, în conformitate cu acordul 

încheiat cu Consiliul referitor la proiectul 

de buget general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de 

comitetul de conciliere în cadrul procedurii 

bugetare la 14 noiembrie 2015; solicită, cu 

toate acestea, o reducere efectivă a 

schemei generale de personal, luând în 

calcul toate categoriile de personal fără 

nicio excepție; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că nivelul total al 

personalului grupurilor politice este 

exceptat de la obiectivul de reducere cu 

5 % a personalului în conformitate cu 

deciziile luate în ceea ce privește 

exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016; 

26. reamintește că nivelul total al 

personalului grupurilor politice trebuie 

inclus în obiectivul de reducere cu 5 % a 

personalului; 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că nivelul total al 

personalului grupurilor politice este 

exceptat de la obiectivul de reducere cu 

5 % a personalului în conformitate cu 

deciziile luate în ceea ce privește exercițiile 

financiare 2014, 2015 și 2016; 

26. reamintește că nivelul total al 

personalului grupurilor politice este 

exceptat de la obiectivul de reducere cu 

5 % a personalului în conformitate cu 

deciziile luate în ceea ce privește exercițiile 

financiare 2014, 2015 și 2016; se întreabă 
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totuși care sunt motivele pentru rata 

ridicată a posturilor vacante în cadrul 

grupurilor politice (în medie, 26,16 % în 

martie 2016 sau un post din patru); 

solicită, prin urmare, să se aprobe crearea 

de noi posturi doar cu condiția unei 

reduceri semnificative a acestei rate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  91 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. îl invită pe Secretarul General să 

deschidă concursuri interne pentru toate 

categoriile de personal, inclusiv pentru 

asistenții parlamentari acreditați; 

Or. fr 

 

Amendamentul  92 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. sprijină crearea posturilor suplimentare 

necesare pentru traducerea și interpretarea 

în limba irlandeză; scutește aceste posturi 

suplimentare de la obiectivul de reducere 

cu 5 %, în conformitate cu recomandarea 

Comisiei; solicită Secretarului General să 

se consulte cu deputații irlandezi în 

legătură cu o posibilă raționalizare a 

utilizării limbii irlandeze fără a 

compromite drepturile garantate ale 

deputaților; 

27. sprijină crearea posturilor suplimentare 

necesare pentru traducerea și interpretarea 

în limba irlandeză; scutește aceste posturi 

suplimentare de la obiectivul de reducere 

cu 5 %, în conformitate cu recomandarea 

Comisiei; 
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Or. en 

 

Amendamentul  93 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. sprijină crearea posturilor suplimentare 

necesare pentru traducerea și interpretarea 

în limba irlandeză; scutește aceste posturi 

suplimentare de la obiectivul de reducere 

cu 5 %, în conformitate cu recomandarea 

Comisiei; solicită Secretarului General să 

se consulte cu deputații irlandezi în 

legătură cu o posibilă raționalizare a 

utilizării limbii irlandeze fără a 

compromite drepturile garantate ale 

deputaților; 

27. ia act de crearea posturilor 

suplimentare necesare pentru traducerea și 

interpretarea în limba irlandeză, care ar 

trebui, prin urmare, să fie luate în calcul 

pentru obiectivul de reducere cu 5 %; 

solicită Secretarului General să se consulte 

cu deputații irlandezi în legătură cu o 

posibilă raționalizare a utilizării limbii 

irlandeze fără a compromite drepturile 

garantate ale deputaților; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. sprijină introducerea interpretării în 

limbajul internațional al semnelor pentru 

toate dezbaterile în plen astfel încât cel 

puțin acestea să fie cu adevărat accesibile 

tuturor cetățenilor europeni; 

Or. fr 

 

Amendamentul  95 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare de raționalizare, de 

exemplu recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere; 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

recunoaște valoarea adăugată și calitatea 

serviciilor oferite de interpreți; solicită un 

acord timpuriu și sustenabil între 

Secretarul General și reprezentanții 

interpreților care să combine condiții de 

muncă de calitate și o gestiune eficientă 

pentru a se evita dezechilibrele în ceea ce 

privește timpul de lucru și nesiguranța 

generalizată în rândul interpreților; 
solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare, de exemplu 

recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere, în special cu privire 

la activitățile intergrupurilor din 

Parlamentul European; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare de raționalizare, de 

exemplu recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere; 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare de raționalizare, de 

exemplu recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere; consideră că 

sistemul de profiluri lingvistice în vigoare 

din octombrie 2014 pentru 

amendamentele depuse spre examinare în 

comisii reprezintă un exemplu de creșteri 

realizabile ale eficienței; îndeamnă 

Secretarul General să ia în considerare 

posibilitatea extinderii domeniului de 

aplicare al prezentului sistem de profiluri 
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lingvistice și la alte domenii de activitate 

parlamentară; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare de raționalizare, de 

exemplu recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere; 

28. salută progresele înregistrate în ceea ce 

privește eficiența traducerii și interpretării; 

solicită Secretarului General să facă 

propuneri suplimentare de raționalizare, 

ținând seama de drepturile sociale, de 

exemplu recurgerea sporită la traducerea și 

interpretarea la cerere; consideră că 

interpretarea și traducerea sunt 

componente esențiale ale unei democrații 

europene deschise tuturor și, în 

consecință, solicită să nu se îngăduie 

nicio reformă care să afecteze 

accesibilitatea pe o scară cât mai largă și 

de o manieră cât mai cuprinzătoare la 

activitățile și documentele Parlamentului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  98 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că articolul bugetar 

intitulat „Intervenții în favoarea 

personalului instituției”, în special 

subvențiile acordate organizațiilor 

personalului la linia „intervenții sociale” 

(1630-03), ar trebui să fie gestionat mai 
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transparent și în comun de către 

ansamblul personalului, cu alte cuvinte 

de către Comitetul pentru personal și 

Comitetul asistenților parlamentari 

acreditați; 

Or. fr 

 

Amendamentul  99 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. solicită Biroului să evalueze și, după 

caz, să revizuiască normele care 

reglementează statutul stagiarilor, printre 

altele introducând o remunerație minimă 

și armonizând ofertele de preț din 

domeniul serviciilor de catering pentru 

toți stagiarii atât din cadrul administrației 

Parlamentului, cât și din birourile 

deputaților, pentru a asigura egalitatea de 

tratament și a proteja drepturile sociale 

ale stagiarilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. solicită Biroului să revizuiască 

normele care reglementează rambursarea 

cheltuielilor de misiune legate de 

deplasările între locurile de desfășurare a 

activității Parlamentului și suportate de 

către asistenții parlamentari acreditați, 

pentru a le alinia cu normele aplicabile 
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restului personalului; 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că ar trebui să se 

introducă o treia procedură pentru a 

permite rezilierea de comun acord a unui 

contract între un deputat și un asistent; 

Or. fr 

 

Amendamentul  102 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. solicită Secretarului General să 

prezinte un raport anual privind înalții 

funcționari ale căror contracte cu 

Parlamentul au încetat și care ar putea 

face obiectul unui conflict de interese în 

cadrul noilor funcții, astfel cum se 

menționează la articolul 16 din Statutul 

funcționarilor Uniunii Europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  103 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

29. își exprimă rezervele foarte serioase 

față de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 3,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

29. pune sub semnul întrebării valoarea 

adăugată și costurile suplimentare ale 

internalizării propuse a serviciului de 

șoferi pentru a înlocui prestatorul extern de 

servicii cu agenți contractuali ai 

Parlamentului, ceea ce va reprezenta 

cheltuieli suplimentare imediate în valoare 

de aproximativ 3,7 milioane EUR; 

consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 
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salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

29. regretă propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 3 milioane EUR; 

consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; consideră, în orice caz, că 

serviciul de șoferi ar trebui asigurat doar 

pentru deplasări între aeroport/gară și 

locul de muncă; consideră că orice altă 

deplasare ar trebui să fie organizată 

privat de către deputați; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Daniele Viotti, Pina Picierno 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă 

și salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

29. se opune propunerii de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce ar 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor este o 

alternativă preferabilă; subliniază 

necesitatea garantării unor condiții de 

muncă și salarii decente; 

Or. it 

Amendamentul  107 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 2,7 milioane 

EUR; consideră că un contract extern bine 

organizat, încheiat în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind achizițiile 

publice, prin care prestatorul extern de 

servicii este obligat în mod explicit să își 

asume responsabilitatea pentru securitate și 

verificarea antecedentelor, precum și 

pentru asigurarea unor condiții de muncă și 

salarii decente, ar fi o alternativă 

preferabilă; 

29. ia act de propunerea de internalizare a 

serviciului de șoferi pentru a înlocui 

prestatorul extern de servicii cu agenți 

contractuali ai Parlamentului, ceea ce va 

reprezenta cheltuieli suplimentare imediate 

în valoare de aproximativ 3,7 milioane 

EUR; sprijină principiul internalizării în 

cazul în care costurile sale nu depășesc 

costurile sistemului actual și în care 

aceasta permite o remunerare și condiții 

de lucru decente pentru șoferi, o integrare 

crescută a șoferilor femei și utilizarea 

unor autovehicule mai ecologice; 
consideră, de asemenea, că un contract 

extern bine organizat, încheiat în 

conformitate cu reglementările în vigoare 

privind achizițiile publice, prin care 

prestatorul extern de servicii este obligat în 
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mod explicit să își asume responsabilitatea 

pentru securitate și verificarea 

antecedentelor, precum și pentru asigurarea 

unor condiții de muncă și salarii decente, o 

integrare crescută a șoferilor femei și 

utilizarea unor autovehicule mai 

ecologice ar fi o alternativă în condițiile în 

care costurile ar rămâne la fel de ridicate; 

solicită furnizarea de informații detaliate 

către Comisia pentru bugete înainte de 

luarea oricărei decizii; 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Nils Torvalds, Gérard Deprez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. solicită Secretarului General să se 

consulte cu autoritățile belgiene pentru a 

asigura un acces facil și o utilizare 

generală optimă a noii legături feroviare 

directe dintre gara Bruxelles-Luxembourg 

și aeroportul Zaventem, care ar putea 

include acceptarea ecusoanelor 

deputaților în locul actualului sistem de 

liberă trecere; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 

31. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 
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și al consumului de combustibil; subliniază 

că posibilitatea trecerii complete la 

transportul electric la sfârșitul acestui 

deceniu ar trebui analizată; 

și al consumului de combustibil; subliniază 

că ar fi preferabil să se utilizeze furgonete 

și autobuze, spre și dinspre aeroport, pe 

baza unui orar; subliniază că posibilitatea 

trecerii complete la transportul electric la 

sfârșitul acestui deceniu ar trebui analizată; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 

și al consumului de combustibil; subliniază 

că posibilitatea trecerii complete la 

transportul electric la sfârșitul acestui 

deceniu ar trebui analizată; 

31. consideră că parcul auto ar trebui să 

constea în autoturisme mai sigure și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 

și al consumului de combustibil; solicită 

Secretarului General să prezinte un 

raport privind posibilitatea trecerii 

complete la transportul electric la sfârșitul 

acestui deceniu; 

Or. fr 

 

Amendamentul  111 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului 

pentru ca aceasta să propună în mod 

sistematic cele mai ieftine opțiuni de 

călătorie pentru deputați și toate categoriile 

de personal; 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a 

Parlamentului; încurajează agenția de 

turism să practice o comparare mai 

intensă a prețurilor; solicită agenției de 

turism să caute activ bilete mai ieftine 

atunci când face rezervări și, în general, 

să propună prețuri mai competitive pentru 

deputați și toate categoriile de personal; 
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Or. en 

 

Amendamentul  112 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului 

pentru ca aceasta să propună în mod 

sistematic cele mai ieftine opțiuni de 

călătorie pentru deputați și toate categoriile 

de personal; 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului 

pentru ca aceasta să propună în mod 

sistematic cele mai ieftine opțiuni de 

călătorie, cu avionul sau cu trenul, pentru 

deputați și toate categoriile de personal; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului 

pentru ca aceasta să propună în mod 

sistematic cele mai ieftine opțiuni de 

călătorie pentru deputați și toate categoriile 

de personal; 

32. solicită Secretarului General să poarte 

discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului 

pentru ca aceasta să propună în mod 

sistematic cele mai ieftine opțiuni de 

călătorie pentru deputați și toate categoriile 

de personal, asigurând totodată același 

nivel de confort, mai ales pentru zborurile 

pe distanțe lungi, precum și aceleași 

condiții generale pentru schimbarea 

biletelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Helga Trüpel, Michael Cramer 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 32a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 32a. constată că, deși parcarea este 

gratuită pentru angajații Parlamentului, 

angajaților care utilizează transportul 

public li se rambursează doar jumătate 

din abonamentul anual; solicită 

Secretarului General să elaboreze o 

estimare privind subvențiile anuale 

implicite acordate utilizatorilor de 

autoturisme în raport cu persoanele care 

utilizează alte mijloace de transport și să 

prezinte propuneri pentru a remedia 

eventuala inegalitate de tratament 

existentă în cazul utilizării diferitelor 

moduri de transport; 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. reamintește Secretarului General să 

prezinte Comisiei pentru bugete un raport 

privind evaluarea campaniei pentru 

alegerile parlamentare din 2014, precum 

și cu privire la eficacitatea măsurilor de 

comunicare ale Parlamentului care 

vizează publicul larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. recunoaște rolul birourilor de 

informare ale Parlamentului în ceea ce 

privește sensibilizarea cu privire la 

activitățile Parlamentului și ale Uniunii în 

general; consideră că ar trebui avute în 

vedere măsuri de eficiență în ceea ce 

privește birourile de informare ale 

Parlamentului; consideră că birourile de 

informare ale Parlamentului European ar 

trebui să fie amplasate, pe cât posibil, în 

aceleași clădiri ca și reprezentanțele 

Comisiei și să partajeze serviciile 

administrative cu acestea; solicită 

evaluarea obiectivelor, sarcinilor și 

performanțelor birourilor de informare 

ale Parlamentului European, în vederea 

definirii priorităților; 

34. solicită o reformă cuprinzătoare a 

birourilor de informare ale Parlamentului 

European și a reprezentanțelor Comisiei; 

consideră că acestea ar trebui să fie 

amplasate în aceleași clădiri, partajând 

serviciile administrative și reducând 

costurile; solicită evaluarea obiectivelor, în 

vederea definirii priorităților; 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Jean-Paul Denanot, Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. reiterează că ar trebui depuse toate 

eforturile posibile pentru a se asigura că 

informațiile și mesajele pe care 

Parlamentul le difuzează, inclusiv cu 

privire la primirea grupurilor de vizitatori 

de către serviciile Parlamentului, sunt 

disponibile în toate cele 24 de limbi 

oficiale ale Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Richard Ashworth 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 34a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. consideră că prioritățile bugetului 

Parlamentului ar trebui să fie revăzute 

pentru ca acesta să se concentreze asupra 

activității sale principale de colegiuitor; în 

acest sens, pune sub semnul întrebării 

valoarea adăugată a campaniilor de 

comunicare și promovare ale 

Parlamentului, în special a Premiului 

LUX, ale cărui costuri au atins un nivel 

record de 906 902 EUR în 2014; solicită 

să se pună la dispoziție cât mai curând 

posibil un sondaj privind vizibilitatea în 

rândul publicului a Premiului LUX; 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. regretă decizia de a deschide un 

Parlamentarium la Berlin, care nu are 

legătură directă cu activitățile 

Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. pune sub semnul întrebării decizia 
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Parlamentului de a finanța un 

Parlamentarium la Berlin, fără a avea în 

vedere centre similare în toate capitalele 

UE; consideră că centrele 

Parlamentarium ar trebui să existe numai 

în orașele unde sunt sedii ale 

Parlamentului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  121 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34b. ia act de construirea a două mini-

Parlamentarium, la Berlin (care se 

deschide la 9 mai 2016) și la Strasbourg 

(2017); cu toate acestea, solicită mai 

multe informații cu privire la impactul 

bugetar al dezvoltării acestor instalații în 

alte orașe din Uniune; 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Paul Rübig 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34b. solicită să se evalueze posibilitatea 

unei cooperări mai strânse cu ARTE la 

Strasbourg pentru a se crea un centru 

mediatic european pentru formarea 

tinerilor jurnaliști; 

Or. en 
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Amendamentul  123 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34b. solicită Secretarului General să 

prezinte un raport privind întreprinderile 

și organizațiile care au primit acces la 

sediile Parlamentului astfel încât acestea 

să poată organiza forumuri cu privire la 

activitățile lor; solicită Secretarului 

General să mențină un echilibru între 

diferitele sectoare și diferitele tipuri de 

organizații care au acces la sediile 

Parlamentului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  124 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. îndeamnă Secretarul General să 

stabilească modalități detaliate pentru 

partajarea deplină a funcțiilor și 

serviciilor administrative de către 

Parlament, Comitetul Regiunilor și 

Comitetul Economic și Social European; 

35. îndeamnă Secretarul General să 

prezinte un raport detaliat privind 

punerea în aplicare a părților 
administrative ale acordurilor de 

cooperare dintre Parlament, Comitetul 

Regiunilor și Comitetul Economic și Social 

European și, pe această bază, să 

stabilească eventuale modalități de 

continuare a cooperării administrative în 

domenii cum ar fi logistica, infrastructura 

sau securitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Richard Ashworth 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. îndeamnă Secretarul General să 

stabilească modalități detaliate pentru 

partajarea deplină a funcțiilor și serviciilor 

administrative de către Parlament, 

Comitetul Regiunilor și Comitetul 

Economic și Social European; 

35. îndeamnă Secretarul General să 

stabilească modalități detaliate pentru 

partajarea deplină a funcțiilor și serviciilor 

administrative de către Parlament, 

Comitetul Regiunilor și Comitetul 

Economic și Social European; invită 

Secretarul General să efectueze un studiu 

cu privire la posibilitatea realizării unor 

sinergii și între Parlament, Comisie și 

Consiliu în ceea ce privește funcțiile și 

serviciile administrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. solicită Secretarului General să 

prezinte clarificări cu privire la 

gestionarea actuală a sălii de sport a 

Parlamentului și la utilizarea actuală a 

personalului Parlamentului în acest 

context; solicită, în plus, clarificări cu 

privire la litigiul în curs și la opțiunile 

existente pentru a se asigura gestionarea 

sa eficientă și rentabilă în viitor; 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. salută o utilizarea mai limitată și mai 

eficientă a cuferelor; încurajează partajarea 

cuferelor pentru deplasările la Strasbourg; 

36. salută o utilizare mai limitată și mai 

eficientă a cuferelor; încurajează partajarea 

cuferelor pentru deplasările la Strasbourg; 

reamintește economiile substanțiale care 

ar putea fi realizate prin stabilirea unui 

singur loc de desfășurare a activității în 

loc de trei (Bruxelles, Strasbourg și 

Luxemburg); 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Ingeborg Gräßle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. salută o utilizarea mai limitată și mai 

eficientă a cuferelor; încurajează partajarea 

cuferelor pentru deplasările la Strasbourg; 

36. încurajează o utilizare eficientă a 

cuferelor; încurajează partajarea cuferelor 

pentru deplasările la Strasbourg; observă 

totuși, în același timp, că o reducere a 

serviciilor de transport al documentelor la 

Strasbourg - de exemplu, prin 

introducerea unor cufere mai mici sau 

prin limitarea numărului cuferelor per 

deputat la unul singur - ar împiedica 

deputații în mod disproporționat să își 

exercite atribuțiile și, în consecință, 

respinge această abordare; 

Or. de 

Amendamentul  129 

Richard Ashworth, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ulrike Lunacek, Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. reamintește Rezoluția sa din 20 

noiembrie 2013 referitoare la stabilirea 

sediilor instituțiilor Uniunii Europene1, 

care estimează costurile dispersiei 

geografice a Parlamentului între 156 de 

milioane EUR și 204 milioane EUR, 

reprezentând echivalentul a 10 % din 

bugetul Parlamentului; subliniază că 

raportul estimează, de asemenea, 

impactul asupra mediului al dispersiei 

geografice între 11 000 și 19 000 tone de 

emisii de CO2; reiterează percepția 

publică negativă cauzată de această 

dispersie; solicită, prin urmare, o foaie de 

parcurs către un sediu unic; 

 __________________ 

 1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0498. 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Clare Moody 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. subliniază că s-ar putea realiza 

economii semnificative pe termen lung 

dacă Parlamentul s-ar muta într-un sediu 

unic; acest lucru a fost solicitat în mai 

multe rezoluții de o majoritate largă în 

Parlament; 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Paul Rübig 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. solicită Secretarului General să pună pe 

deplin în aplicare spiritul și litera noului 

regulament financiar în ceea ce privește 

achizițiile publice ecologice, prin 

consolidarea strategiei de achiziții a 

Parlamentului în acest sens; 

37. solicită Secretarului General să pună pe 

deplin în aplicare spiritul și litera noului 

regulament financiar în ceea ce privește 

achizițiile publice ecologice și eficiente din 

punct de vedere economic, prin 

consolidarea strategiei de achiziții a 

Parlamentului în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 37a. salută introducerea de măsuri, în 

urma revizuirii Regulamentului financiar, 

pentru achiziții publice mai ecologice și 

mai sociale; regretă că nu există nicio 

unitate similară EMAS care să abordeze 

aspectele sociale, în special la elaborarea 

procedurilor contractuale în cadrul 

achizițiilor publice la care iau parte 

instituțiile UE, și să monitorizeze execuția 

contractelor; recomandă înființarea unei 

astfel de unități în cadrul Parlamentului; 

Or. fr 

Amendamentul  133 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. îndeamnă la realizarea de economii de 38. îndeamnă la realizarea de economii de 
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energie în continuare, dezbaterile privind 

bugetul 2016 demonstrând că mai pot fi 

aduse îmbunătățiri; 

energie în continuare, în special în ceea ce 

privește sistemele de iluminat și de 

încălzire ale clădirilor, dezbaterile privind 

bugetul 2016 demonstrând că mai pot fi 

aduse îmbunătățiri; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 38a. solicită interzicerea distribuirii de 

sticle de plastic în cursul reuniunilor, care 

urmează să fie înlocuite prin alte 

mijloace, mai eficiente din punctul de 

vedere al costurilor și al poluării; 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 38a. încurajează o mai bună promovare a 

alimentelor ecologice și sănătoase; în 

plus, invită, prin urmare, Biroul să 

evalueze posibilitățile de a oferi alimente 

sănătoase nu numai prin diversificarea 

serviciilor, ci și, mai ales, prin furnizarea 

de fructe și legume proaspete la prețuri 

mai accesibile; 

Or. en 
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Amendamentul  136 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. nu observă nicio valoare adăugată a 

sprijinirii financiare a Asociației 

Parlamentare Europene; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. nu observă nicio valoare adăugată a 

sprijinirii financiare a Asociației 

Parlamentare Europene; 

eliminat 

 (Asociația Parlamentară Europeană 

trebuie menținută.) 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Paul Rübig, Albert Deß, Manfred Weber, Markus Ferber, Michael Gahler, Elisabeth 

Köstinger, Axel Voss, Sven Schulze, Claudia Schmidt, Ulrike Müller, Csaba Sógor, 

Andrzej Grzyb, Angélique Delahaye, Anne Sander, Mercedes Bresso, Dieter-Lebrecht 

Koch, Monika Hohlmeier, Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. nu observă nicio valoare adăugată a 

sprijinirii financiare a Asociației 

Parlamentare Europene; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  139 

Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că activitățile Asociației 

Foștilor Deputați ar trebui să fie finanțate 

de către foștii sau actualii deputați care 

sunt interesați de asociația respectivă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că activitățile Asociației 

Foștilor Deputați ar trebui să fie finanțate 

de către foștii sau actualii deputați care 

sunt interesați de asociația respectivă; 

eliminat 

 (Asociația Parlamentară Europeană 

trebuie menținută.) 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Paul Rübig, Andrey Kovatchev, Markus Ferber, Catherine Bearder, Monika Hohlmeier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. consideră că activitățile Asociației eliminat 
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Foștilor Deputați ar trebui să fie finanțate 

de către foștii sau actualii deputați care 

sunt interesați de asociația respectivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. invită Secretarul General și Biroul 

Parlamentului să urmărească 

îndeaproape activitatea comisarului 

Georgieva privind întocmirea bugetului în 

funcție de performanțe; îndeamnă toate 

părțile implicate în elaborarea estimării 

bugetului Parlamentului să identifice 

prioritățile negative în vederea eliberării 

de fonduri pentru responsabilitățile 

principale ale Parlamentului; consideră 

acest exercițiu ca fiind extrem de 

important în contextul rolului legislativ în 

creștere al Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40b. ia act de faptul că creditele pentru 

finanțarea partidelor politice europene și 

a fundațiilor politice europene se ridică la 

un procentaj de 2,7 % din bugetul pe 

2017; consideră că fondurile pentru 

partidele politice europene nu ar trebui să 

fie majorate și că partea din bugetul 
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fundațiilor politice europene finanțată de 

Parlament este prea mare și ar trebui să 

fie redusă de la 85 % la 50 %; consideră 

că atât partidele, cât și fundațiile politice 

ar trebui să treacă la finanțarea în 

totalitate de către partidele naționale în 

cauză sau din alte „resurse proprii”. 

Or. en 

 


