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25.4.2017 A8-0153/19 

Poprawka  19 

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 111 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 111a. zwraca uwagę, że w 2015 r. 

Parlament udzielił subwencji na rzecz 

Europejskiego Stowarzyszenia 

Parlamentarnego w kwocie 200 000 EUR, 

i zachęca sekretarza generalnego do 

przedłożenia zaleceń dotyczących 

przeglądu polityki dotyczącej tej 

subwencji, biorąc pod uwagę fakt, że 

Europejskie Stowarzyszenie 

Parlamentarne może równie dobrze być 

finansowane ze składek członków; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Poprawka  20 

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 116 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

116. uważa, że dla dobra sprawowania 

mandatu posłów drukarki powinny 

pozostać w ich biurach; zwraca uwagę, że 

tanie, niemarkowe tusze do drukarek mogą 

potencjalnie prowadzić do powstania 

niebezpiecznych poziomów emisji cząstek 

stałych oraz do uszczerbku na zdrowiu; 

apeluje zatem o podjęcie przez DG INLO 

oraz Dyrekcję Generalną ds. Infrastruktury 

i Logistyki (DG INLO) środków w celu 

promowania zakupu drukarek 

ekologicznych oraz o zapewnienie, by 

stosowano wyłącznie oryginalne tusze; 

116. uważa, że dla dobra sprawowania 

mandatu posłów drukarki powinny 

pozostać w ich biurach; zwraca uwagę, że 

tanie, niemarkowe tusze do drukarek mogą 

potencjalnie prowadzić do powstania 

niebezpiecznych poziomów emisji cząstek 

stałych oraz do uszczerbku na zdrowiu; 

apeluje zatem o podjęcie przez DG ITEC 

oraz Dyrekcję Generalną ds. Infrastruktury 

i Logistyki (DG INLO) środków w celu 

promowania zakupu drukarek 

ekologicznych oraz o zapewnienie, by 

stosowano wyłącznie oryginalne tusze, 

przy jednoczesnym zapewnieniu posłom 

ich ich pracownikom możliwości 

strategicznego rozmieszczenia drukarek w 

pobliżu, ale nie wewnątrz ich biur; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Poprawka  21 

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 127 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

127. wyraża zadowolenie z postępu, jaki 

został już osiągnięty w procesie 

modernizacji, którym objęto DG INTE, w 

szczególności w odniesieniu do 

zwiększenia dostępności tłumaczy 

ustnych, umiarkowanego wzrostu liczby 

godzin ich pracy i poprawy w zakresie 

rozkładu czasu pracy; zauważa, że metoda 

dokonywania obliczeń na potrzeby 

statystyk została wyraźnie określona i że 

wszystkie urlopy wypoczynkowe i 

zwolnienia chorobowe na przestrzeni roku 

zostały teraz wyłączone z obliczeń 

służących do określenia średniej liczby 

godzin spędzonych przez tłumacza w 

kabinie; 

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1124141PL.docx  PE603.702v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.4.2017 A8-0153/22 

Poprawka  22 

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 141 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 141a. zwraca się do sekretarza 

generalnego o koordynowanie 

kompleksowego sprawozdania z postępów 

dotyczących koniecznych ulepszeń 

systemu kontroli wewnętrznej grup 

politycznych, gdyż nawet jeśli za podjęcie 

niezbędnych czynności odpowiadają 

przede wszystkim grupy polityczne, to 

ryzyko utraty reputacji z powodu 

jakichkolwiek nieprawidłowości w tym 

względzie ponosi cały Parlament; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Poprawka  23 

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 147 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

147. jest zdania, że należy zbadać 

działanie obecnego systemu kontroli 

wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem 

niedociągnięć w celu uniknięcia 

poważnych nieprawidłowości; odnotowuje 

oświadczenia zewnętrznego księgowego 

EY, że jego audyty miały na celu 

uzyskanie wystarczającej pewności, że 

sprawozdania roczne są wolne od istotnych 

błędów, że podmiot działał zgodnie z 

przepisami i regulaminami oraz że audyt 

obejmuje zbadanie próbki dokumentacji 

dowodowej na poparcie opinii; odnotowuje 

ponadto, że badania nie obejmują 

dochodzeń dotyczących oświadczeń i 

dokumentów mających zawierać 

nieprawidłowości, a w związku z tym 

dostarczają jedynie ograniczonego wglądu 

w kontrolowaną działalność finansową; 

147. w związku z tym uważa za 

niezbędne, by zbadać wszelkie 

niedociągnięcia obecnego systemu 

kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 

celu uniknięcia poważnych 

nieprawidłowości; odnotowuje 

oświadczenia zewnętrznego księgowego 

EY, że jego audyty miały na celu 

uzyskanie wystarczającej pewności, że 

sprawozdania roczne są wolne od istotnych 

błędów, że podmiot działał zgodnie z 

przepisami i regulaminami oraz że audyt 

obejmuje zbadanie próbki dokumentacji 

dowodowej na poparcie opinii; odnotowuje 

ponadto, że badania nie obejmują 

dochodzeń dotyczących oświadczeń i 

dokumentów mających zawierać 

nieprawidłowości, a w związku z tym 

dostarczają jedynie ograniczonego wglądu 

w kontrolowaną działalność finansową; 

Or. en 

 


