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21.10.2015 A8-0298/22 

Poprawka  22 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28b. przypomina, że ani środki na WPR, 

ani żadne inne środki z budżetu nie 

powinny być przeznaczane na 

finansowanie działalności związanej ze 

śmiertelnymi walkami byków; 

przypomina, ze takie finansowanie jest 

jawnym pogwałceniem Europejskiej 

konwencji o ochronie zwierząt 

hodowlanych i gospodarskich (dyrektywa 

Rady 98/58/WE); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Poprawka  23 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. postanawia zwiększyć wsparcie dla 

agencji wykonujących zadania związane z 

migracją o 26 mln EUR, z czego na 

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 

Azylu przypada największy wzrost 

wynoszący 12 mln EUR ponad kwotę 

zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, 

że agencja ta odgrywa kluczową i 

koordynującą rolę we wdrażaniu 

tymczasowych środków w zakresie 

ochrony międzynarodowej i coraz częściej 

jest wzywana do wspierania 

zainteresowanych państw członkowskich; 

34. postanawia zwiększyć wsparcie dla 

agencji wykonujących zadania związane z 

migracją o 26 mln EUR, z czego na 

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 

Azylu przypada największy wzrost 

wynoszący 12 mln EUR ponad kwotę 

zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, 

że agencja ta odgrywa kluczową i 

koordynującą rolę we wdrażaniu 

tymczasowych środków w zakresie 

ochrony międzynarodowej i coraz częściej 

jest wzywana do wspierania 

zainteresowanych państw członkowskich; 

apeluje o środki na dofinansowanie 

urzędu ds. praw podstawowych 

funkcjonującego w ramach FRONTEX-u;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Poprawka  24 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. wzywa sekretarza generalnego 

Parlamentu Europejskiego do 

przedstawienia − w ramach przygotowań 

do negocjacji w sprawie budżetu na rok 

2017 − kompleksowego planu dotyczącego 

sposobu uzyskania dalszych oszczędności 

lub wygenerowania dochodów w 

obszarach obejmujących m.in. parkingi 

dla samochodów, flotę samochodową oraz 

zużycie energii;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Poprawka  25 

Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 71b. uważa, że zwiększenie o 10 026 500 

EUR środków na wydatki związane z 

asystentami posłów jest niewłaściwe; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Poprawka  26 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

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; 

uważa, że w pierwszej fazie może to 

obejmować zobowiązanie do 

upubliczniania rejestrów wydatków oraz 

że w drugiej fazie można byłoby 

wprowadzić ograniczone, rotacyjne 

inspekcje; ponadto uważa, że − z uwagi 

na przewidywane oszczędności pod 

względem faktycznego wykorzystania 

zwrotu kosztów ogólnych − taki system, 

łączący kontrolę ze strony obywateli z 

umiarkowanym nadzorem przez 

Parlament Europejski, mógłby zostać 

zrealizowany w skuteczny i neutralny dla 

budżetu sposób, a także zapewniłby 

niezbędną przejrzystość; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Poprawka  27 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 98 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 98a. uważa, że statut posła powinien 

zostać zmieniony w perspektywie 

średnioterminowej w celu uzgodnienia 

rozsądnych oszczędności; 

Or. en 

 

 


