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20.4.2016 A8-0137/2 

Poprawka  2 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. uważa, że nie należy się 

koncentrować się na wyniku budżetowym 

jako jedynym celu zarządzania, co może 

być szkodliwe w kontekście zasady 

należytego zarządzania finansami i 

osiągania celów; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Poprawka  3 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 82a. apeluje do Komisji, by nie popierała 

ustalenia kolejnej docelowej daty 

wprowadzenia systemu wydawania 

zezwoleń FLEGT, lecz określiła jasny 

termin jego wdrożenia oraz uzależniła 

przyszłe finansowanie od przestrzegania 

tego terminu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Poprawka  4 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 98 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

98. jest zdania, że pomoc rozwojową 

należy rozdzielać o wiele bardziej 

efektywnie oraz że musi ona spełniać 

kryteria wartości dodanej; podkreśla, że 

jest to jedyny sposób na zapewnienie 

ludziom godnych warunków życia oraz na 

uniknięcie wzrostu liczby napływających 

migrantów ekonomicznych; 

98. jest zdania, że pomoc rozwojową 

należy rozdzielać o wiele bardziej 

efektywnie oraz że musi ona spełniać 

kryteria wartości dodanej; podkreśla, że 

jest to jedyny sposób na zapewnienie 

ludziom godnych warunków życia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Poprawka  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 100 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

100. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

szefowie delegatur unijnych w państwach 

AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich 

są w ramach zakresu obowiązków ESDZ 

odpowiedzialni za nadzorowanie 

917 projektów, z czego 428 jest 

opóźnionych lub ich cele są zagrożone; 

uważa, że duże zaniepokojenie budzi fakt, 

iż wartość odnośnych projektów wynosi 

9 188 mln EUR; 

100. zwraca uwagę, że pod koniec 2014 r. 

szefowie delegatur unijnych w państwach 

AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich 

są odpowiedzialni za nadzorowanie 917 

projektów; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Poprawka  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 101 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 101a. przyznaje, że oceny wynikające ze 

sprawozdań EAMR zapewniają jedynie 

powierzchowny przegląd stanu realizacji 

każdego projektu na koniec roku oraz że 

faktyczny wpływ zidentyfikowanych 

trudności może zostać oceniony jedynie po 

zakończeniu projektu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Poprawka  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

2015/2203(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 102 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

102. jest zdania, że jedną czwartą środków 

z jedenastego EFR należy przeznaczyć na 

zapobieganie kryzysowi migracyjnemu i 

zarządzanie obecnymi przepływami 

migracyjnymi; 

102. uznaje, że środki z EFR przyczyniają 

się do wyeliminowania podstawowych 

przyczyn obecnego globalnego kryzysu 

uchodźczego i migracyjnego; podkreśla, 

że środki z EFR nie mogą być 

nieprawidłowo wykorzystywane do celów 

innych niż określone w przepisach, takich 

jak kontrole bezpieczeństwa na granicach 

i skuteczne środki w dziedzinie powrotu; 

wzywa Komisję do konstruktywnego 

zaangażowania w celu osiągnięcia 

synergii między budżetem Unii, EFR oraz 

współpracą dwustronną , aby rozwiązać 

kwestie dotyczące zapobiegania kryzysowi 

migracyjnemu; 

Or. en 

 

 


