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24.4.2017 A8-0153/13 

Poprawka  13 

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 48 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

48. zauważa, że w witrynie 

internetowej Parlamentu są ujawnione 

liczne dokumenty stanowiące podstawę 

decyzji o uznaniu europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych, łącznie ze szczegółowymi 

danymi na temat ostatecznej kwoty 

finansowania; wzywa Parlament, aby 

zwrócił się do Komisji o przedstawienie 

wniosku w sprawie zmiany obecnego aktu 

prawnego Unii dotyczącego statutu i 

finansowania europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych10, w tym bardziej 

rygorystyczne wymogi w zakresie 

ustanawiania europejskich fundacji 

politycznych, tak aby uniknąć nadużyć; 

48. zauważa, że w witrynie 

internetowej Parlamentu są ujawnione 

liczne dokumenty stanowiące podstawę 

decyzji o uznaniu europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych, łącznie ze szczegółowymi 

danymi na temat ostatecznej kwoty 

finansowania; wzywa Parlament, aby 

zwrócił się do Komisji o przedstawienie 

wniosku w sprawie zmiany obecnego aktu 

prawnego Unii dotyczącego statutu i 

finansowania europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych10, w tym bardziej 

rygorystyczne wymogi w zakresie 

ustanawiania europejskich partii i fundacji 

politycznych, tak aby uniknąć nadużyć; 

_________________ _________________ 

10 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 1141/2014 z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie statusu i finansowania 

europejskich partii politycznych 

i europejskich fundacji politycznych, Dz.U. 

L 317 z 4.11.2014, s. 1. 

10 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 1141/2014 z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie statusu i finansowania 

europejskich partii politycznych 

i europejskich fundacji politycznych, Dz.U. 

L 317 z 4.11.2014, s. 1. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Poprawka  14 

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 51 – wprowadzenie 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

51. wyraża zaniepokojenie, że aktualny 

kodeks postępowania posłów do 

Parlamentu Europejskiego może wymagać 

dalszych udoskonaleń w celu 

zapobiegnięcia konfliktom interesów, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na: 

51. wyraża zaniepokojenie, że aktualny 

kodeks postępowania posłów do 

Parlamentu Europejskiego wymaga 

dalszych udoskonaleń w celu 

zapobiegnięcia konfliktom interesów, oraz 

apeluje do Prezydium o podjęcie 

niezbędnych kroków w tym względzie ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Poprawka  15 

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 63 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

63. zauważa, że wskaźnik odpowiedzi 

na badanie sondażowe był niski, wyniósł 

zaledwie 18 % członków Parlamentu, co 

odpowiada liczbie 137 posłów ze 

wszystkich grup politycznych i państw 

członkowskich i że wśród tych posłów 

ponad 90 % jest świadomych istnienia 

nagrody, 75 % jest świadomych jej celów, 

a ponad 80 % ma pozytywną opinię na jej 

temat; 

63. zauważa, że wskaźnik odpowiedzi 

na badanie sondażowe był niski, wyniósł 

zaledwie 18 % członków Parlamentu, co 

odpowiada liczbie 137 posłów ze 

wszystkich grup politycznych i państw 

członkowskich; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Poprawka  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

70. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 

Komisji, by dofinansować działalność 

Domu Historii Europejskiej w kwocie 800 

000 EUR rocznie; uważa jednakże, że 

Komisja powinna mieć większy udział w 

szacowanych rocznych kosztach 

działalności; 

70. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 

Komisji, by dofinansować działalność 

Domu Historii Europejskiej w kwocie 800 

000 EUR rocznie; uważa jednakże, że 

Komisja powinna mieć większy udział w 

szacowanych rocznych kosztach 

działalności; podobnie, mając na uwadze 

spodziewaną liczbę odwiedzających 

zarówno Parlamentarium, jak i Dom 

Historii Europejskiej, a także korzyści 

ekonomiczne, jakie może to przynieść 

brukselskim gminom, zwraca się do 

Prezydium o przygotowanie rozmów z 

władzami lokalnymi w celu ustalenia, jaki 

wkład mogą one wnieść w finansowanie 

tych przedsięwzięć; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Poprawka  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

88. wyraża zaniepokojenie z powodu 

rzekomej praktyki ze strony posłów, 

polegającej na nielegalnym 

zobowiązywaniu asystentów 

parlamentarnych do odbycia delegacji, w 

szczególności do Strasburga, bez 

oficjalnych zleceń delegacji, w którym to 

przypadku nie są pokrywane koszty 

delegacji lub koszty podróży; est zdania, że 

taka praktyka stwarza pole do nadużyć: 

jeśli asystenci parlamentarni podróżują bez 

oficjalnego zlecenia delegacji, muszą oni 

nie tylko opłacić koszty we własnym 

zakresie, ale również nie są oni objęci 

ubezpieczeniem pracowniczym; wzywa 

Prezydium do zapewnienia właściwego 

przestrzegania regulaminu pracowniczego i 

nakładania kar na posłów naruszających 

przepisy; 

88. wyraża zaniepokojenie z powodu 

rzekomej praktyki ze strony posłów, 

polegającej na zobowiązywaniu asystentów 

parlamentarnych do odbycia delegacji, w 

szczególności do Strasburga, bez 

oficjalnych zleceń delegacji, w którym to 

przypadku nie są pokrywane koszty 

delegacji lub koszty podróży; jest zdania, 

że taka praktyka stwarza pole do nadużyć: 

jeśli asystenci parlamentarni podróżują bez 

oficjalnego zlecenia delegacji, muszą oni 

nie tylko opłacić koszty we własnym 

zakresie, ale również nie są oni objęci 

ubezpieczeniem pracowniczym; wzywa 

Prezydium do zapewnienia właściwego 

przestrzegania regulaminu pracowniczego i 

nakładania kar na posłów naruszających 

przepisy; 

Or. en 

</Amend></RepeatBlock-Amend> 


