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24.4.2017 A8-0153/24 

Poprawka  24 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015:  Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. przypomina, że posłowie mają 

obowiązek natychmiastowego 

informowania administracji o wszelkich 

zmianach w swych deklaracjach o braku 

konfliktu interesów; wyraża ubolewanie w 

związku z faktem, że życiorysy i deklaracje 

posłów o braku konfliktu interesów są 

zamieszczane na stronie internetowej 

Parlamentu bardzo późno; uważa, że 

deklaracje posłów o braku konfliktu 

interesów powinny być publikowane w 

formatach przeznaczonych do odczytu 

komputerowego; jest zdania, że komisja 

ad hoc ds. etyki powinna pracować w 

sposób bardziej przejrzysty; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Poprawka  25 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 – tiret 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

- działalność lobbingową byłych 

posłów skierowaną wobec instytucji 

europejskich w okresie uprawnienia do 

pobierania odprawy przejściowej; 

- okres karencji dla byłych posłów w 

okresie uprawnienia do pobierania 

odprawy przejściowej, gdy angażują się w 

działalność lobbingową skierowaną do 

instytucji europejskich; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Poprawka  26 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

73. wyraża zadowolenie z faktu, że 

zwiększyła się równowaga płci na 

stanowiskach dyrektorów generalnych, z 

18,2 % / 81,8 % w 2014 r. do 33,3 % / 66,7 

% w 2015 r., ale zauważa, że równowaga 

płci na stanowiskach dyrektorów zmalała z 

34 % / 66 % w 2014 r. do 31,1 % / 68,9 % 

w 2015 r. zauważa, że równowaga płci na 

stanowiskach kierowników działów nadal 

się zwiększa, z 30 % / 70 % na koniec 

2014 r. do 31,2 % / 68,8 % na koniec 2015 

r.; podkreśla, że wciąż utrzymuje się 

dysproporcja płci na stanowiskach 

kierowniczych, a wprowadzenie programu 

równości szans dotyczącego tych 

stanowisk stanowi najwyższy priorytet; 

73. wyraża zadowolenie z faktu, że 

zwiększyła się równowaga płci na 

stanowiskach dyrektorów generalnych, z 

18,2% / 81,8% w 2014 r. do 33,3% / 66,7% 

w 2015 r., ale zauważa, że równowaga płci 

na stanowiskach dyrektorów zmalała z 

34% / 66% w 2014 r. do 31,1% / 68,9% w 

2015 r.; przypomina, że bezwzględna 

większość pracowników Parlamentu to 

kobiety, ale że jednocześnie kobiety 

zajmują jedynie niewielką część stanowisk 

kierowniczych; zauważa, że równowaga 

płci na stanowiskach kierowników działów 

nadal się zwiększa, z 30% / 70% na koniec 

2014 r. do 31,2% / 68,8% na koniec 2015 

r.; podkreśla, że wciąż utrzymuje się 

dysproporcja płci na stanowiskach 

kierowniczych, a wprowadzenie programu 

równości szans dotyczącego tych 

stanowisk stanowi najwyższy priorytet; jest 

przekonany, że do roku 2019 na 

stanowiskach kierowniczych w 

Parlamencie powinno być zatrudnionych 

co najmniej 40% kobiet; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Poprawka  27 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 137 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

137. apeluje do Prezydium o 

przeanalizowanie mechanizmu zachęt do 

korzystania ze skutecznych środków 

transportu na potrzeby dojazdów w relacji 

praca-dom; 

137. apeluje do Prezydium o 

przeanalizowanie mechanizmu zachęt do 

korzystania ze skutecznych środków 

transportu na potrzeby dojazdów w relacji 

praca–dom w celu promowania bardziej 

zrównoważonego i wydajnego transportu 

w dojazdach z domu do pracy, również z 

myślą o przestrzeganiu regionalnych 

przepisów brukselskich COBRACE 

dotyczących miejsc parkingowych 

udostępnianych pracownikom; w 

kontekście służby transportowej 

Parlamentu przypomina, że istnieje 

obecnie bezpośrednie połączenie kolejowe 

między siedzibą Parlamentu w Brukseli a 

lotniskiem oraz podkreśla, że wszelkie 

nowe decyzje w zakresie zamówień 

publicznych na parlamentarną flotę 

samochodową powinny mieć na względzie 

popyt ograniczony właśnie z tego powodu, 

a także uwzględniać system punktowy 

Ecoscore w odniesieniu do wyboru 

nowych pojazdów; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Poprawka  28 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 144 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

144. z niepokojem zauważa, że w 

przypadkach Sojuszu na rzecz Demokracji 

Bezpośredniej w Europie, Ruchu na rzecz 

Europy Wolności i Demokracji, Inicjatywy 

na rzecz Demokracji Bezpośredniej w 

Europie oraz Fundacji na rzecz Europy 

Wolności i Demokracji stwierdzono 

poważne nieprawidłowości związane z 

zabronionym finansowaniem 

bezpośrednim oraz pośrednim partii 

krajowych oraz z dotacjami; 

144. z niepokojem zauważa, że w 

przypadkach Sojuszu na rzecz Demokracji 

Bezpośredniej w Europie, Ruchu na rzecz 

Europy Wolności i Demokracji, Inicjatywy 

na rzecz Demokracji Bezpośredniej w 

Europie oraz Fundacji na rzecz Europy 

Wolności i Demokracji stwierdzono 

poważne nieprawidłowości związane z 

zabronionym finansowaniem 

bezpośrednim oraz pośrednim partii 

krajowych oraz z dotacjami; jest głęboko 

przekonany, że środki naprawcze należy 

podejmować niezwłocznie po 

udowodnieniu i potwierdzeniu 

nieprawidłowości; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Poprawka  29 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 145 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

145. niepokoi się zagrożeniem, jakie 

stanowią tego rodzaju nieprawidłowości 

dla reputacji Parlamentu, i jest przekonany 

o konieczności podjęcia szybkich i 

skutecznych działań w celu zaradzenia oraz 

zapobieżenia podobnym 

nieprawidłowościom w przyszłości; 

145. niepokoi się zagrożeniem, jakie 

stanowią tego rodzaju nieprawidłowości 

dla reputacji Parlamentu, i jest przekonany 

o konieczności podjęcia szybkich i 

skutecznych działań w celu zaradzenia oraz 

zapobieżenia podobnym 

nieprawidłowościom w przyszłości; uważa 

jednak, że nieprawidłowości te miały 

miejsce jedynie w odniesieniu do 

ograniczonej liczby partii politycznych i 

fundacji; jest zdania, że nieprawidłowości 

te nie powinny prowadzić do 

kwestionowania sposobu zarządzania 

finansami przez pozostałe partie 

polityczne i fundacje; 

Or. en 

 


