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24.4.2017 A8-0153/38 

Poprawka  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zwraca się do kontrolera 

wewnętrznego, aby przedstawiając swoje 

sprawozdanie roczne, zwrócił większą 

uwagę na te kwestie, w których zauważył 

uchybienia lub nieprawidłowości, oraz na 

wdrożenie środków umożliwiających 

ocenę skuteczności i wyników; zwraca się 

również o informowanie o 

monitorowaniu, ocenie i zastosowanych 

rozwiązaniach problemów, które wykrył w 

ramach wykonywania swoich uprawnień; 

21. zwraca się do kontrolera 

wewnętrznego, aby, przedstawiając swoje 

sprawozdanie roczne, zwrócił większą 

uwagę na te kwestie, w których zauważył 

uchybienia lub nieprawidłowości; zwraca 

się do kontrolera wewnętrznego również o 

to, by udostępniał Komisji Kontroli 

Budżetowej sprawozdania z 

monitorowania, oceny i zastosowanych 

rozwiązań problemów, które wykrył w 

ramach wykonywania swoich uprawnień; 

zwraca się do sekretarza generalnego, by 

wprowadził procedury oceny skuteczności 

i wyników; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Poprawka  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 92 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 92a. zwraca się do Parlamentu, by w 

interesie równych szans oraz 

poszanowania prawa do zatrudnienia 

przyjął wytyczne w sprawie przypisania 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych do określonej grupy 

zaszeregowania, a także do sporządzenia 

jasnych opisów obowiązków i zadań dla 

każdej grupy funkcyjnej; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Poprawka  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. przywołuje odpowiedź 

administracji na pytanie nr 75, udzieloną 

w ankiecie dotyczącej procedury 

udzielania absolutorium dla Parlamentu 

za rok 2013, w której ta powiadamia, iż 

podjęła decyzję o „zrezygnowaniu z 

delegacji długoterminowych, [...] co ma 

przyczynić się do znaczących 

oszczędności”, wskazuje jednak na istotną 

sprzeczność objawiającą się w fakcie, iż 

obecnie na delegacjach 

długoterminowych przebywa 13 osób; 

uważa delegacje długoterminowe do 

miejsca, w którym ta osoba już mieszkała i 

pracowała, z dodatkiem z tytułu 

przebywania za granicą oraz diet 

dziennych, za niezgodne z przepisami oraz 

wskazuje nań jako zasługujący na krytykę 

przykład zarządzania pieniędzmi 

podatników; nalega na konieczność 

wyjaśnienia okoliczności każdej delegacji 

długoterminowej, a w szczególności 

ujawnienia powodów i kosztów takiej 

delegacji długoterminowej; 

skreśla się 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Poprawka  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. przywołuje odpowiedź 

administracji na pytanie nr 75, udzieloną w 

ankiecie dotyczącej procedury udzielania 

absolutorium dla Parlamentu za rok 2013, 

w której ta powiadamia, iż podjęła decyzję 

o „zrezygnowaniu z delegacji 

długoterminowych, [...] co ma przyczynić 

się do znaczących oszczędności”, wskazuje 

jednak na istotną sprzeczność objawiającą 

się w fakcie, iż obecnie na delegacjach 

długoterminowych przebywa 13 osób; 

uważa delegacje długoterminowe do 

miejsca, w którym ta osoba już mieszkała i 

pracowała, z dodatkiem z tytułu 

przebywania za granicą oraz diet 

dziennych, za niezgodne z przepisami oraz 

wskazuje nań jako zasługujący na krytykę 

przykład zarządzania pieniędzmi 

podatników; nalega na konieczność 

wyjaśnienia okoliczności każdej delegacji 

długoterminowej, a w szczególności 

ujawnienia powodów i kosztów takiej 

delegacji długoterminowej; 

32. przywołuje odpowiedź 

administracji na pytanie nr 75, udzieloną w 

ankiecie dotyczącej procedury udzielania 

absolutorium dla Parlamentu za rok 2013, 

w której ta powiadamia, iż podjęła decyzję 

o „zrezygnowaniu z delegacji 

długoterminowych, [...] co ma przyczynić 

się do znaczących oszczędności”, zwraca 

jednak uwagę na fakt, iż obecnie na 

delegacjach długoterminowych przebywa 

13 osób (głównie w celu odbycia studiów 

uniwersyteckich/staży badawczych na 

uczelniach wyższych oraz udzielania 

pomocy technicznej w przygotowaniu do 

prezydencji UE i w celu pracy w biurach 

informacyjnych); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Poprawka  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. przypomina, że wszyscy urzędnicy 

oraz pozostali pracownicy Unii, nawet ci 

zatrudniani przez gabinety, mają 

wykonywać swoje obowiązki kierując się 

wyłącznie interesem Unii, zgodnie z 

zasadami określonymi w regulaminie 

pracowniczym; zwraca uwagę, że 

urzędnicy unijni są opłacani z pieniędzy 

podatników, które nie są przeznaczone na 

finansowanie prasy ani innych 

pracowników mających za zadanie 

promować krajowe interesy polityczne 

przewodniczącego; zwraca się do 

Prezydium o ustanowienie jasnych 

przepisów w tym zakresie w Regulaminie 

Parlamentu; 

33. zwraca uwagę, że Dyrekcja 

Generalna ds. Komunikacji zatrudniła 

pracownika, którego stałym miejscem 

zatrudnienia ma być Bruksela; 

przypomina, że celem delegacji 

długoterminowej było „sprostanie 

większemu zainteresowaniu prasy 

niemieckiej pracą Parlamentu 

Europejskiego” (odpowiedź administracji 

w związku z drugą ankietą Komisji 

Kontroli Budżetowej); w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

zatrudniony pracownik pełni swe 

obowiązki całkowicie w interesie 

instytucji; 

Or. en 

 


