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24.4.2017 A8-0153/6 

Poprawka  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. z tego względu zachęca Trybunał, 

by rozważył sporządzanie większej liczby 

sprawozdań specjalnych dotyczących 

poszczególnych dziedzin operacji 

Parlamentu, takich jak polityka 

komunikacji lub zarządzanie subwencjami 

dla europejskich partii politycznych oraz 

fundacji; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Poprawka  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauważa, że w związku z 

powyższym prace podjęte przez Parlament 

w ramach procedury udzielania 

absolutorium stanowią możliwość bardziej 

gruntownej analizy sprawozdań 

finansowych służb Parlamentu; 

6. zauważa, że w związku z 

powyższym prace podjęte przez Parlament 

w ramach procedury udzielania 

absolutorium stanowią możliwość bardziej 

gruntownej analizy sprawozdań 

finansowych służb Parlamentu; wzywa do 

podniesienia w obrębie instytucji wiedzy 

specjalistycznej w zakresie rachunkowości 

i audytu, z której sprawozdawcy mogą 

skorzystać podczas przygotowywania 

sprawozdań w sprawie absolutorium; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

39. z zadowoleniem przyjmuje rosnące 

zainteresowanie Parlamentem i jego 

administracją w mediach oraz w 

społeczeństwie; zauważa jednak, że 

niektórzy dziennikarze mają trudności z 

uzyskaniem konkretnych informacji, 

których poszukują; podkreśla, że 

przejrzystość Parlamentu i jego 

administracji jest niezbędna w celu 

zapewnienia legitymacji tej instytucji i że – 

z bezwzględnym poszanowaniem 

przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych – należy poprawić dostęp do 

informacji; 

39. z zadowoleniem przyjmuje rosnące 

zainteresowanie Parlamentem i jego 

administracją w mediach oraz w 

społeczeństwie; zauważa jednak, że 

niektórzy dziennikarze mają trudności z 

uzyskaniem konkretnych informacji, 

których poszukują, czego dowodem może 

być np. skarga wniesiona do sądu w dniu 

13 listopada 2016 r. przez dziennikarzy ze 

wszystkich państw Unii w następstwie 

odmowy ujawnienia przez Parlament 

dokumentacji dotyczącej dodatków dla 

posłów; podkreśla, że przejrzystość 

Parlamentu i jego administracji jest 

niezbędna w celu zapewnienia legitymacji 

tej instytucji i że – z bezwzględnym 

poszanowaniem przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych – należy 

poprawić dostęp do informacji; 

Or. en 



 

AM\1124070PL.docx  PE603.702v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/9 

Poprawka  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

40. wzywa Prezydium do publikowania 

na stronie internetowej Parlamentu 

odpowiednich dokumentów 

przekazywanych przez sekretarza 

generalnego w formacie możliwym do 

odczytu maszynowego, chyba że będzie to 

niemożliwe z uwagi na charakter 

zawartych w nich informacji, m.in. przez 

wzgląd na ochronę danych osobowych; 

40. wzywa Prezydium do publikowania 

na stronie internetowej Parlamentu 

odpowiednich dokumentów bezpośrednio 

po ich przekazaniu przez sekretarza 

generalnego w formacie możliwym do 

odczytu maszynowego, chyba że będzie to 

niemożliwe z uwagi na charakter 

zawartych w nich informacji, m.in. przez 

wzgląd na ochronę danych osobowych; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Poprawka  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

44. przypomina stanowisko Parlamentu 

w sprawie dodatku z tytułu kosztów 

ogólnych, które zostało określone w ust. 

36–39 rezolucji Parlamentu w sprawie 

udzielenia absolutorium z wykonania 

budżetu za rok 2014; zauważa, że 

posłowie, którzy wyrażą taką chęć, mają 

już możliwość wystąpienia o zwrot 

wydatków związanych z audytem, jako 

kosztów kwalifikujących się zwrotu w 

ramach kosztów ogólnych; zachęca 

Prezydium do przeanalizowania, czy 

możliwe jest znalezienie opłacalnych 

ekonomicznie sposobów kontroli 

wydatków posłów przez administrację 

Parlamentu, zamiast konieczności 

zwracania się do audytorów zewnętrznych; 

44. przypomina stanowisko Parlamentu 

w sprawie dodatku z tytułu kosztów 

ogólnych, które zostało określone w ust. 

39–41 rezolucji Parlamentu w sprawie 

udzielenia absolutorium z wykonania 

budżetu za rok 2014; wzywa Prezydium do 

podjęcia natychmiastowych działań 

następczych w związku z zaleceniami 

zawartymi w tych ustępach; uważa, że 

posłowie powinni mieć obowiązek 

publikowania swoich wydatków w ramach 

zwrotu kosztów ogólnych; zwraca się do 

Prezydium o podjęcie natychmiastowych 

działań w tym celu; zauważa, że posłowie, 

którzy wyrażą taką chęć, mają już 

możliwość wystąpienia o zwrot wydatków 

związanych z audytem, jako kosztów 

kwalifikujących się zwrotu w ramach 

kosztów ogólnych; zachęca Prezydium do 

przeanalizowania, czy możliwe jest 

znalezienie opłacalnych ekonomicznie 

sposobów kontroli wydatków posłów przez 

administrację Parlamentu, zamiast 

konieczności zwracania się do audytorów 

zewnętrznych; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Poprawka  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

45. zwraca uwagę na niski poziom 

świadomości wśród posłów, że mają 

możliwość zwrotu nadwyżki dodatku na 

wydatki ogólne; zwraca się do sekretarza 

generalnego, aby priorytetowo potraktował 

nagłośnienie tej możliwości; wzywa 

posłów do zwrotu nadwyżki dodatku w 

momencie wygaśnięcia mandatu; 

45. zwraca uwagę na niski poziom 

świadomości wśród posłów, że mają 

możliwość zwrotu nadwyżki dodatku na 

wydatki ogólne; przypomina posłom, że 

zwrot kosztów ogólnych nie stanowi 

dodatkowego osobistego wynagrodzenia; 
zwraca się do sekretarza generalnego, aby 

priorytetowo potraktował nagłośnienie tej 

możliwości; wzywa posłów do zwrotu 

nadwyżki dodatku w momencie 

wygaśnięcia mandatu; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

46. podobnie apeluje do sekretarza 

generalnego o udostępnienie posłom 

chcącym publikować na ich osobistych 

stronach internetowych informacje o 

dokonywanych dla nich przez Parlament 

wypłatach innych dodatków, odpowiednich 

zestawów danych w łatwo edytowalnej 

formie; 

46. podobnie apeluje do sekretarza 

generalnego o udostępnienie posłom 

chcącym publikować informacje o 

dokonywanych dla nich przez Parlament 

wypłatach innych dodatków, odpowiednich 

zestawów danych w łatwo edytowalnej 

formie, które można zbiorczo zamieścić na 

stronie internetowej Parlamentu; 

Or. en 

 


