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Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. wobec tego ponownie podkreśla swój 

sprzeciw wobec koncepcji wspólnej dla 

agencji puli związanej z przeniesieniem 

pracowników, ale potwierdza swoją 

gotowość do zwolnienia stanowisk dzięki 

poprawie wydajności w ramach ściślejszej 

współpracy administracyjnej między 

agencjami lub nawet poprzez rozważenie 

możliwości łączenia agencji w 

odpowiednich przypadkach, a także w 

drodze łączenia pewnych funkcji z 

Komisją lub inną agencją; 

61. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 

wspólnej dla agencji puli związanej z 

przeniesieniem pracowników oraz zachęca 

do korzystania z niej zawsze, kiedy będzie 

to możliwe; potwierdza swoją gotowość do 

ograniczenia liczby stanowisk dzięki 

poprawie wydajności w ramach ściślejszej 

współpracy administracyjnej między 

agencjami lub nawet poprzez rozważenie 

możliwości łączenia agencji w 

odpowiednich przypadkach, a także w 

drodze łączenia pewnych funkcji z 

Komisją lub inną agencją; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. ubolewa z powodu podniesienia 

środków publicznych na europejskie 

partie polityczne (z 10 339 866 EUR w 

2008 r. do 31 400 000 EUR w 2016 r.) 

oraz europejskie fundacje polityczne (z 

4 268 630 EUR w 2008 r. do 18 700 000 

EUR w 2016 r.); 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. ponownie podkreśla, że aby zapewnić 

posłom odpowiednie wsparcie w ich 

działalności parlamentarnej, konieczna 

jest nowa równowaga między 

akredytowanymi asystentami 

parlamentarnymi a asystentami 

krajowymi; zwraca uwagę, że sekretarz 

generalny zaproponował Prezydium 

sposób osiągnięcia tego celu; ubolewa, że 

Prezydium nie podjęło jeszcze decyzji w tej 

kwestii; uważa, że wdrażając przegląd 

obowiązujących przepisów, należy 

przestrzegać okresu przejściowego; 

oczekuje, że ostateczna decyzja wejdzie w 

życie najpóźniej w lipcu 2016 r., kiedy 

kończy się okres przejściowy; 

90. ubolewa z powodu wzrostu wydatków 

na pomoc parlamentarną; uważa, że 

wsparcie dla posłów w związku z 

prowadzeniem przez nich działalności 

parlamentarnej jest już odpowiednie; 

Or. en 
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Ustęp 97 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

97. ponownie występuje z apelem o 

wyższy stopień przejrzystości w 

odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych 

dla posłów; wzywa Prezydium Parlamentu 

do podjęcia prac nad określeniem bardziej 

szczegółowych przepisów dotyczących 

rozliczania wydatków, na które zezwolono 

w ramach pokrywania kosztów ogólnych, 

tak aby nie generować przy tym 

dodatkowych kosztów dla Parlamentu; 

97. ponownie występuje z apelem o 

wyższy stopień przejrzystości w 

odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych 

dla posłów; wzywa Prezydium Parlamentu 

do podjęcia prac nad określeniem bardziej 

szczegółowych przepisów dotyczących 

rozliczania wydatków, na które zezwolono 

w ramach pokrywania kosztów ogólnych, 

tak aby nie generować przy tym 

dodatkowych kosztów dla Parlamentu; 

zwraca się ponadto o obniżenie 

wynagrodzeń posłów do Parlamentu 

Europejskiego oraz przysługujących im 

diet i kosztów podróży; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 106 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

106. dokonuje ponownej korekty 

wysokości standardowego potrącenia do 

pierwotnego poziomu 4,5%, aby Komitet 

mógł zaspokoić swoje potrzeby oraz 

poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu 

w kontekście porozumienia o współpracy 

zawartego między Parlamentem a 

Komitetem; 

106. zwraca się o dokonanie radykalnego 

przeglądu roli Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, a w 

konsekwencji o obniżenie przyznawanych 

mu środków; 
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Ustęp 108 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

108. z jednej strony obniża wynagrodzenia 

i świadczenia o kwotę odpowiadającą 66 

przypadkom zmiany kategorii 

zaszeregowania na wyższe oraz czterem 

dodatkowym stanowiskom nieujętym 

jeszcze w projekcie budżetu, aby 

uwzględnić przeniesienie tych stanowisk 

do Parlamentu; 

108. zwraca się o dokonanie radykalnego 

przeglądu roli Komitetu Regionów, a w 

konsekwencji o obniżenie przyznawanych 

mu środków; 

Or. en 

 

 


