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24.4.2017 A8-0153/34 

Poprawka  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

86. ubolewa, że Prezydium nie 

odpowiedziało na wnioski przedstawione 

przez Parlament w rezolucjach 

dotyczących absolutorium za lata 2013 i 

2014, w których zwracano się o przyznanie 

asystentom parlamentarnym tych samych 

diet co pozostałym urzędnikom; 

jednocześnie podkreśla, że obowiązujące 

pułapy zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla akredytowanych 

asystentów parlamentarnych nie były 

dostosowywane od 2009 r. oraz że 

rozbieżności między akredytowanymi 

asystentami parlamentarnymi i pozostałym 

personelem dalej wzrosły do co najmniej 

40% po wprowadzeniu nowych pułapów 

zatwierdzonych przez Radę dnia 9 

września 2016 r. i stosowanych od 10 

września 2016 r. do tej pory wyłącznie w 

odniesieniu do urzędników; w związku z 

tym apeluje do Prezydium o podjęcie 

niezbędnych działań, aby zlikwidować te 

nierówności; 

86. ubolewa, że Prezydium nie 

odpowiedziało na wnioski przedstawione 

przez Parlament w rezolucjach 

dotyczących absolutorium za lata 2013 i 

2014, w których zwracano się o przyznanie 

asystentom parlamentarnym tych samych 

diet co pozostałym urzędnikom; zwraca się 

do sekretarza generalnego, aby przed 

wprowadzeniem jakichkolwiek zmian 

przedstawił szacunkowe koszty dodatkowe, 

które powstałyby w wyniku tego 

dostosowania; jednocześnie podkreśla, że 

obowiązujące pułapy zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla akredytowanych 

asystentów parlamentarnych nie były 

dostosowywane od 2009 r. oraz że 

rozbieżności między akredytowanymi 

asystentami parlamentarnymi i pozostałym 

personelem dalej wzrosły do co najmniej 

40 % po wprowadzeniu nowych pułapów 

zatwierdzonych przez Radę dnia 9 

września 2016 r. i stosowanych od 10 

września 2016 r. do tej pory wyłącznie w 

odniesieniu do urzędników; w związku z 

tym apeluje do Prezydium o podjęcie 

niezbędnych działań, aby zlikwidować te 

nierówności; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Poprawka  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 126 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

126. jest zaniepokojony 

problematycznym przebiegiem dialogu 

społecznego pomiędzy DG INTE a 

przedstawicielami tłumaczy ustnych, który 

zainicjowano w styczniu 2014 r. i w 

ramach którego do tej pory nie osiągnięto 

porozumienia; apeluje do sekretarza 

generalnego o rozpoczęcie mediacji 

pomiędzy stronami w celu poprawy 

wzajemnego zrozumienia stanowisk stron 

oraz znalezienia rozwiązań możliwych do 

przyjęcia przez wszystkich; 

126. odnotowuje dialog społeczny 

pomiędzy DG INTE a przedstawicielami 

tłumaczy ustnych, który zainicjowano w 

styczniu 2014 r. i w ramach którego do tej 

pory nie osiągnięto porozumienia; apeluje 

do sekretarza generalnego o rozpoczęcie 

mediacji między stronami w celu poprawy 

wzajemnego zrozumienia stanowisk stron 

oraz znalezienia rozwiązań zgodnych z 

interesami Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Poprawka  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 129 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

129. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustanne wysiłki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnątrz i wokół 

budynków Parlamentu; przyznaje, że z 

kwestią bezpieczeństwa w Parlamencie 

wiąże się konieczność osiągnięcia 

delikatnej równowagi pomiędzy 

zapewnieniem ochrony za pomocą 

licznych środków a wprowadzeniem zbyt 

rygorystycznego systemu ochrony, który 

spowalnia działania Parlamentu; nalega 

jednak na dalsze wzmacnianie systemu 

bezpieczeństwa i wzywa sekretarza 

generalnego do zapewnienia, aby 

pracownicy zostali odpowiednio 

przeszkoleni i byli zdolni do wykonywania 

swoich zadań w sposób profesjonalny, 

również w nagłych sytuacjach; 

129. z zadowoleniem przyjmuje 

nieustanne wysiłki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony na terenie 

Parlamentu i w jego pobliżu; przyznaje, że 

z kwestią bezpieczeństwa w Parlamencie 

wiąże się konieczność osiągnięcia 

delikatnej równowagi pomiędzy wzięciem 

pod uwagę szeregu środków ochronnych a 

wprowadzeniem zbyt rygorystycznego 

systemu ochrony, który spowalnia 

działania Parlamentu; nalega jednak na 

dalsze wzmacnianie systemu 

bezpieczeństwa Parlamentu i wzywa 

sekretarza generalnego do zapewnienia, 

aby pracownicy zostali odpowiednio 

przeszkoleni i byli zdolni do wykonywania 

swoich zadań w sposób profesjonalny, 

również w nagłych sytuacjach; . 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Poprawka  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 131 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

131. apeluje do DG ITEC i DG SAFE o 

wzmocnienie środków zapobiegających 

atakom hakerskim ze względu na 

zwiększone zagrożenie atakami 

cybernetycznymi w ostatnich miesiącach; 

131. apeluje do DG ITEC i DG SAFE o 

wzmocnienie potencjału w zakresie 

cyberobrony ze względu na zwiększone 

zagrożenie cyberatakami w ostatnich 

miesiącach; 

Or. en 

 


