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20.4.2016 A8-0121/1 

Poprawka  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

2015/2161(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. dostrzega szczególnie wzrost 

zobowiązań w 2014 r. w odniesieniu do 

członków instytucji; zwraca się do 

Rzecznika o precyzyjny opis tych kwot w 

następnym sprawozdaniu z działań 

następczych po udzieleniu absolutorium; 

5. dostrzega z zaniepokojeniem 

szczególnie wzrost zobowiązań w 2014 r. 

w odniesieniu do członków instytucji; 

zwraca się do Rzecznika o precyzyjny opis 

tych kwot w następnym sprawozdaniu z 

działań następczych po udzieleniu 

absolutorium; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Poprawka  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

2015/2161(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

zgodnie z założeniami strategii do 2019 r. 

Rzecznik prowadził dochodzenia z 

inicjatywy własnej, przyjmując bardziej 

systematyczne i systemiczne podejście w 

odniesieniu do złożonych kwestii leżących 

w zakresie jego kompetencji; uważa, że 

jest to skuteczne narzędzie; wzywa 

Rzecznika do regularnego informowania 

organu udzielającego absolutorium o 

wynikach tych dochodzeń; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

zgodnie z założeniami strategii do 2019 r. 

Rzecznik prowadził dochodzenia z 

inicjatywy własnej, przyjmując bardziej 

systematyczne i systemiczne podejście w 

odniesieniu do złożonych kwestii leżących 

w zakresie jego kompetencji; uważa, że 

jest to skuteczne narzędzie; wzywa 

Rzecznika do regularnego informowania 

organu udzielającego absolutorium o 

wynikach tych dochodzeń oraz do jasnego 

określenia zadań koordynatora; podkreśla 

jednak, że priorytetem Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich powinno 

być udzielanie odpowiedzi na skargi 

obywateli w rozsądnym terminie, a 

dochodzenia prowadzone z własnej 

inicjatywy nie powinny w żadnym 

wypadku szkodzić temu priorytetowi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Poprawka  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

2015/2161(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 

nowego stanowiska określonego jako 

„koordynator dochodzeń z inicjatywy 

własnej’’; uważa, że jest to krok w 

kierunku bardziej efektywnej pracy 

instytucji; zwraca się do Rzecznika o 

przedstawienie organowi udzielającemu 

absolutorium sprawozdania na temat 

wyników, oddziaływania i skuteczności 

tego stanowiska; 

7. odnotowuje utworzenie nowego 

stanowiska określonego jako „koordynator 

dochodzeń z inicjatywy własnej’’; wyraża 

nadzieję, że to nowe stanowisko przyczyni 

się do bardziej efektywnej pracy instytucji; 

zwraca się do Rzecznika o przedstawienie 

organowi udzielającemu absolutorium 

sprawozdania na temat wyników, 

oddziaływania i skuteczności tego 

stanowiska; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Poprawka  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

2015/2161(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

liczba zamkniętych dochodzeń w stosunku 

do prowadzonych dochodzeń na koniec 

poprzedniego roku budżetowego osiągnęła 

najwyższy poziom w historii (1,4 

zamknięte dochodzenia na jedno 

prowadzone dochodzenie, przy 

zakładanym celu 1,1); podkreśla, że 

odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu 

12 i 18 miesięcy uległ zmniejszeniu w 

2014 r.; przyjmuje do wiadomości uwagę 

Rzecznika, że nowa strategia, w tym 

prowadzenie dochodzeń z inicjatywy 

własnej, miała wpływ na liczbę 

zamkniętych spraw; 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

liczba zamkniętych dochodzeń w stosunku 

do prowadzonych dochodzeń na koniec 

poprzedniego roku budżetowego osiągnęła 

najwyższy poziom w historii (1,4 

zamknięte dochodzenia na jedno 

prowadzone dochodzenie, przy 

zakładanym celu 1,1); podkreśla, że 

odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu 

12 i 18 miesięcy uległ zmniejszeniu w 

2014 r.; przyjmuje do wiadomości uwagę 

Rzecznika, że nowa strategia, w tym 

prowadzenie dochodzeń z inicjatywy 

własnej, miała wpływ na liczbę 

zamkniętych spraw; zwraca się do 

Rzecznika o precyzyjne wyjaśnienie 

organowi udzielającemu absolutorium 

tego wpływu w następnym sprawozdaniu z 

działań następczych po udzieleniu 

absolutorium; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Poprawka  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

2015/2161(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 

oszczędności w liniach budżetowych 

dotyczących tłumaczeń pisemnych i 

publikacji; 

20. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

poczynił tak znaczące oszczędności w 

liniach budżetowych dotyczących 

tłumaczeń pisemnych (190 000 EUR) i 

komunikacji (60 000 EUR) oraz że 

oszczędności te zostały przeznaczone na 

zasilenie linii budżetowych dotyczących 

personelu tej instytucji; podkreśla, że 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

powinien zapewnić równe traktowanie i 

równe szanse wszystkim obywatelom Unii, 

i że tym samym jakość i różnorodność 

językowa, jak również utrzymanie polityki 

komunikacji Rzecznika powinny pozostać 

głównymi filarami tej instytucji; 

Or. en 

 

 


