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20.4.2016 A8-0111/1 

Poprawka  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zauważa z zadowoleniem, że 

porozumienie o współpracy między EKES 

i Parlamentem, z dwoma załącznikami 

dotyczącymi współpracy administracyjnej i 

wpływu na budżet wspólnymi dla 

równoległego porozumienia między 

Parlamentem Europejskim i Komitetem 

Regionów, zostało podpisane dnia 5 lutego 

2014 r. w celu rozwinięcia współpracy 

politycznej i administracyjnej; 

8. zauważa, że porozumienie o współpracy 

między EKES i Parlamentem, z dwoma 

załącznikami dotyczącymi współpracy 

administracyjnej i wpływu na budżet 

wspólnymi dla równoległego porozumienia 

między Parlamentem Europejskim i 

Komitetem Regionów, zostało podpisane 

dnia 5 lutego 2014 r. w celu rozwinięcia 

współpracy politycznej i administracyjnej; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Poprawka  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. zauważa, że EKES wdrożył nowe 

przepisy dotyczące zwrotu kosztów 

podróży członków w oparciu o 

rzeczywiście poniesione koszty, zgodnie z 

konkretnymi wnioskami Parlamentu 

zawartymi w zeszłorocznej rezolucji w 

sprawie absolutorium za 2013 r.; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że system 

zaczął w pełni funkcjonować z początkiem 

nowej kadencji EKES, która rozpoczęła 

się jesienią 2015 r.; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Poprawka  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. zauważa z niepokojem, że łączny zwrot 

kosztów podróży i diet wypłaconych 

beneficjentom EKES wyniósł 17 375 864 

EUR; wzywa instytucję do opracowania 

metodycznej strategii, która umożliwi 

znaczne zmniejszenie tych wydatków; 

12. zauważa, że łączny zwrot kosztów 

podróży i diet wypłaconych beneficjentom 

EKES wyniósł 17 375 864 EUR; domaga 

się, by EKES przedstawiał Parlamentowi 

Europejskiemu do dnia 30 kwietnia 

każdego roku szczegółowe sprawozdanie 

dotyczące zwrotu kosztów podróży i diet 

wypłaconych beneficjentom EKES w 

poprzednim roku; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Poprawka  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zadowoleniem przyjmuje ścisłą 

współpracę EKES i Komitetu Regionów 

podczas opracowywania wewnętrznych 

zasad dotyczących demaskatorów, 

ponieważ komitety te współdzielą niektóre 

służby i część personelu; uważa jednak, że 

EKES za bardzo zwleka z zatwierdzeniem 

tych zasad; z zadowoleniem przyjmuje 

jednak retroaktywne obowiązywanie 

zasad; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Poprawka  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. ubolewa, że dawny sekretarz 

generalny EKES nie wystąpił do instytucji 

o stwierdzenie zgodności jego działalności 

dydaktycznej z jego sytuacją w zakresie 

inwalidztwa przed rozpoczęciem 

wspomnianej działalności dydaktycznej i 

że zrobił to dopiero po wszczęciu przez 

EKES procedury z inicjatywy własnej; 

wyraża również zaniepokojenie kosztami 

pieniężnymi i prestiżowymi dla EKES 

wynikającymi z przyznania renty 

inwalidzkiej – i późniejszego stwierdzenia 

zgodności – pracownikowi, byłemu 

sekretarzowi generalnemu tej instytucji, z 

powodu choroby, która uniemożliwiała 

mu kontynuację pracy dla tej instytucji, 

lecz która nie uniemożliwiała mu 

współpracy z innymi instytucjami lub 

wykonywania pracy dydaktycznej w 

ośrodkach uniwersyteckich; 

Or. en 

 

 


