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Amendamentul 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2018 / își amână 
decizia de a acorda directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Oficiului aferent exercițiului financiar 
2018;

1. acordă directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2018 / își amână 
decizia de a acorda directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului 
Oficiului aferent exercițiului financiar 
2018;

1. acordă directorului Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Oficiului aferent 
exercițiului financiar 2018;
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Amendamentul 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunere de decizie2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. aprobă închiderea conturilor 
Oficiului Organismului Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice pentru 
exercițiul financiar 2018 / amână 
închiderea conturilor Oficiului 
Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice pentru 
exercițiul financiar 2018;

1. aprobă închiderea conturilor 
Oficiului Organismului Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice pentru 
exercițiul financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată cu îngrijorare că Oficiul nu 
partajează resursele cu alte agenții din 
cauză că propriile sale resurse sunt reduse; 
ia act de faptul că, totuși, în 2014, Oficiul a 
semnat cu ENISA un acord la nivelul 
serviciilor în vederea partajării resurselor 
în materie de controale interne și că Oficiul 
valorifică în continuare pe deplin acest 
acord; ia act cu satisfacție de faptul că 
Oficiul a inițiat un proiect comun, semnat 
în 2019, privind partajarea cu mai multe 
întreprinderi comune a infrastructurii 
informatice;

5. constată cu îngrijorare că Oficiul nu 
partajează resursele cu alte agenții din 
cauză că propriile sale resurse sunt reduse; 
ia act de faptul că, totuși, în 2014, Oficiul a 
semnat cu ENISA un acord la nivelul 
serviciilor în vederea partajării resurselor 
în materie de controale interne și că Oficiul 
valorifică în continuare pe deplin acest 
acord; ia act cu satisfacție de faptul că 
Oficiul a inițiat un proiect comun, semnat 
în 2019, privind partajarea cu mai multe 
întreprinderi comune a infrastructurii 
informatice; salută această inițiativă și 
îndeamnă Oficiul să exploreze în 
continuare posibile modalități de 
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externalizare a sarcinilor sale și de 
colaborare cu alte instituții și organisme 
ale Uniunii în cazul sarcinilor care se 
suprapun;

Or. en

Amendamentul 5
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată cu îngrijorare că Oficiul nu 
partajează resursele cu alte agenții din 
cauză că propriile sale resurse sunt reduse; 
ia act de faptul că, totuși, în 2014, Oficiul a 
semnat cu ENISA un acord la nivelul 
serviciilor în vederea partajării resurselor 
în materie de controale interne și că Oficiul 
valorifică în continuare pe deplin acest 
acord; ia act cu satisfacție de faptul că 
Oficiul a inițiat un proiect comun, semnat 
în 2019, privind partajarea cu mai multe 
întreprinderi comune a infrastructurii 
informatice;

5. constată cu îngrijorare că Oficiul nu 
partajează resursele cu alte agenții din 
cauză că propriile sale resurse sunt reduse; 
ia act de faptul că, totuși, în 2014, Oficiul a 
semnat cu ENISA un acord la nivelul 
serviciilor în vederea partajării resurselor 
în materie de controale interne, acord care 
a fost reziliat de ENISA la 1 ianuarie 
2020 ca urmare a modificării structurii 
ENISA conform noului său mandat 
extins; ia act cu satisfacție de faptul că 
Oficiul a inițiat un proiect comun privind 
partajarea infrastructurii informatice și 
alte proiecte informatice cu mai multe 
întreprinderi comune și alte agenții ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 6
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată cu îngrijorare că, în 
conformitate cu raportul Curții, la 
4 mai 2018, Oficiul a semnat cu o 



PE644.971v01-00 6/11 AM\1195058RO.docx

RO

societate un contract-cadru pentru 
furnizarea de servicii de asistență 
administrativă și de secretariat, cu o 
durată de patru ani și o valoare maximă 
de 433 000 de euro (plățile în 2018 s-au 
ridicat la 27 655 de euro), iar începând 
din iunie 2018, în medie, patru dintre 
angajații acestei societăți lucrau în cadrul 
Oficiului pe lângă cei 27 de angajați 
proprii; subliniază că utilizarea acestui 
contract de servicii pentru a furniza forță 
de muncă nu este în conformitate cu 
normele Uniunii din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă și expune 
Oficiul unor riscuri juridice și de 
reputație; invită Oficiul să remedieze 
situația și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune;

Or. en

Amendamentul 7
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează Oficiul să continue 
digitalizarea serviciilor sale;

Or. en

Amendamentul 8
Niclas Herbst

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată cu îngrijorare că Oficiul 
depinde de resurse externe și de o singură 
societate, ceea ce generează un risc 
pentru continuitatea activităților; ia act cu 
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îngrijorare de faptul că Oficiul nu deține 
o masă critică de personal și de 
competențe; solicită Comisiei să-i 
propună autorității bugetare o alocare 
adecvată a resurselor;

Or. en

Amendamentul 9
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă dezechilibrul de gen în 
ceea ce privește membrii consiliului de 
gestionare al Oficiului, 24 din 29 de 
membri fiind de sex masculin și 5 de sex 
feminin; în acest sens, solicită Comisiei și 
statelor membre să țină cont de faptul că 
este important să garanteze echilibrul de 
gen atunci când prezintă propunerile de 
numire a membrilor consiliului de 
gestionare;

Or. en

Amendamentul 10
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată cu îngrijorare că, în 2017, 
perioada de angajare medie în cadrul 
Oficiului a fost de numai 2,7 ani, ceea ce se 
reflectă în rata ridicată de rotație a 
personalului; înțelege că Oficiul întâmpină 
dificultăți în a atrage specialiști, inclusiv 
din cauza coeficientului redus de corecție a 
salariilor în țara gazdă (74,9%); își exprimă 

8. constată cu îngrijorare că, în 2017, 
perioada de angajare medie în cadrul 
Oficiului a fost de numai 2,7 ani, ceea ce se 
reflectă în rata ridicată de rotație a 
personalului; înțelege că Oficiul întâmpină 
dificultăți în a atrage specialiști, inclusiv 
din cauza coeficientului redus de corecție a 
salariilor în țara gazdă (74,9%); subliniază 
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îngrijorarea cu privire la faptul că 
reducerea numărului de posturi autorizate 
în conformitate cu bugetul Uniunii în 
ultimii ani, împreună cu sarcinile 
suplimentare atribuite Oficiului, a sporit 
volumul de muncă al personalului 
Oficiului; subliniază că această situație 
poate prezenta riscuri pentru punerea în 
aplicare a programelor sale de lucru; 
observă că Oficiul depune eforturi pentru a 
îmbunătăți condițiile de angajare a 
personalului, iar în 2018 Oficiul a inițiat 
punerea în practică a unui plan de acțiune 
de protecție socială; invită Oficiul să 
găsească, împreună cu autoritățile letone, 
noi posibilități de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de trai ale angajaților, având 
ca scop încheierea unui nou acord privind 
sediul;

că rata ridicată de rotație a personalului 
evidențiază posibile probleme ale politicii 
„ușilor turnante” pe care o aplică Oficiul; 
invită Agenția să își reevalueze politica 
„ușilor turnante”; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că reducerea numărului 
de posturi autorizate în conformitate cu 
bugetul Uniunii în ultimii ani, împreună cu 
sarcinile suplimentare atribuite Oficiului, a 
sporit volumul de muncă al personalului 
Oficiului; subliniază că această situație 
poate prezenta riscuri pentru punerea în 
aplicare a programelor sale de lucru; 
observă că Oficiul depune eforturi pentru a 
îmbunătăți condițiile de angajare a 
personalului, iar în 2018 Oficiul a inițiat 
punerea în practică a unui plan de acțiune 
de protecție socială; invită Oficiul să 
găsească, împreună cu autoritățile letone, 
noi posibilități de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de trai ale angajaților, având 
ca scop încheierea unui nou acord privind 
sediul;

Or. en

Amendamentul 11
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată cu satisfacție că, la 
sfârșitul anului 2018, s-a ajuns la un bun 
echilibru de gen în rândul personalului 
(52 % femei și 48 % bărbați), numărul de 
femei și bărbați în posturile de conducere 
de nivel mediu fiind echilibrat (50 % 
femei și 50 % bărbați), și că s-a obținut un 
bun echilibru geografic, 13 state membre 
fiind reprezentate prin angajați în Oficiu; 
este preocupat însă de faptul că nu există 
un echilibru al membrilor participanți în 
cadrul consiliului de administrație, 
bărbații fiind în număr de 28, în timp ce 



AM\1195058RO.docx 9/11 PE644.971v01-00

RO

femeile doar de 5;

Or. en

Amendamentul 12
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. constată că Oficiul a semnat cu o 
societate un contract-cadru privind 
prestarea de servicii de asistență 
administrativă și de secretariat, dar 
reamintește că împrumutul de personal se 
poate realiza numai prin contracte încheiate 
cu agenții de muncă temporară autorizate, 
în conformitate cu Directiva 2008/104/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului15și în conformitate cu normele 
specifice adoptate de statele membre; 
observă cu îngrijorare că recurgerea la 
acest contract de servicii nu este conformă 
cu normele UE în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă și expune Oficiul 
la riscuri juridice și de reputație; ia act de 
răspunsul Oficiului, potrivit căruia, în urma 
unei licitații deschise, acesta a încheiat un 
contract-cadru pentru prestarea către Oficiu 
a unor servicii de asistență administrativă 
și de secretariat, garantate pe toată durata 
contractului, ceea ce diferă de recurgerea la 
lucrători temporari; invită, totuși, Oficiul 
să recurgă la acest contract de prestare de 
servicii pentru asigurarea forței de muncă 
necesare în conformitate cu legislația UE 
și națională aplicabilă;

9. constată că Oficiul a semnat cu o 
societate un contract-cadru privind 
prestarea de servicii de asistență 
administrativă și de secretariat, dar 
reamintește că împrumutul de personal se 
poate realiza numai prin contracte încheiate 
cu agenții de muncă temporară autorizate, 
în conformitate cu Directiva 2008/104/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului15 
și în conformitate cu normele specifice 
adoptate de statele membre; observă cu 
îngrijorare că recurgerea la acest contract 
de servicii nu este conformă cu normele 
UE în domeniul social și al ocupării forței 
de muncă și expune Oficiul la riscuri 
juridice și de reputație; ia act de răspunsul 
Oficiului, potrivit căruia, în urma unei 
licitații deschise, acesta a încheiat un 
contract-cadru pentru prestarea către Oficiu 
a unor servicii de asistență administrativă 
și de secretariat, garantate pe toată durata 
contractului, ceea ce diferă de recurgerea la 
lucrători temporari; observă că, în 
conformitate cu caietul de sarcini anexat 
contractului-cadru, contractantul este 
obligat să respecte cadrul juridic național 
și al UE aplicabil;

_________________ _________________
15 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind munca prin agent de muncă 
temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).

15 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind munca prin agent de muncă 
temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).

Or. en
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Amendamentul 13
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă dezechilibrul de gen dintre 
membrii consiliului de administrație al 
Oficiului, 23 din 28 de membri fiind de 
același gen;

Or. en

Amendamentul 14
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. ia notă de faptul că, în cele din 
urmă, Oficiul a adoptat orientările sale 
privind semnalarea neregulilor la 7 
decembrie 2018;

Or. en

Amendamentul 15
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Oficiului să își concentreze 
atenția asupra diseminării rezultatelor 
cercetărilor sale în rândul publicului larg 
și să se adreseze acestuia prin intermediul 
platformelor de comunicare socială și al 
altor mijloace de informare în masă;
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