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24.4.2017 A8-0153/43 

Poprawka  43 

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 34 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

34. przyjmuje do wiadomości decyzję 

przewodniczącego z dnia 21 października 

2015 r., w której zamierzał on dokonywać 

mianowań na stanowiska kierownicze w 

Parlamencie z pominięciem procedur, a w 

szczególności z pominięciem zaproszeń do 

składania aplikacji; stwierdza, że ta 

decyzja „nie była zgodna z przepisami” 

(odpowiedź administracji na ankietę nr 2 

komisji CONT); domaga się formalnego 

odwołania tej decyzji przez 

przewodniczącego; 

34. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

przy podejmowaniu decyzji personalnych 
w gabinecie byłego przewodniczącego 

Parlamentu stosowano rady udzielane 

przez administrację Parlamentu oraz że 

zalecenia administracji były przez gabinet 

zastosowane; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Poprawka  44 

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 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. zauważa, że w dniu 15 grudnia 

2015 r. przewodniczący upełnomocnił 

samego siebie do przyznania członkom 

gabinetu poza obowiązującymi dodatkami 

dodatków specjalnych o nieograniczonej 

wysokości, mimo że regulamin pracy nie 

przewiduje tego rodzaju dodatków 

specjalnych; ponownie stawia pytanie o 

legalność tego pełnomocnictwa oraz 

ważność dodatków specjalnych; wnioskuje 

o rozpatrzenie ewentualnego uchylenia 

decyzji o wprowadzeniu takiego rodzaju 

dodatku; 

35. zauważa, że personel gabinetu 

przewodniczącego Parlamentu zwykle jest 

zatrudniony w stopniu zaszeregowania 

wyższym niż wynikający z dotychczasowej 

kariery w uznaniu jego większej 

odpowiedzialności i obowiązków, oraz że 

jest uprawniony do dodatku specjalnego, 

który jest także wypłacany członkom 

gabinetu sekretarza generalnego i zastępcy 

sekretarza generalnego; przypomina, że w 

gabinecie byłego przewodniczącego 

Parlamentu wyższe dodatki były 

wypłacane tylko dwóm osobom, które „z 

uwagi na regulamin pracowniczy nie 

mogły zostać oddelegowane na stanowisko 

o wyższym stopniu zaszeregowania” 

(odpowiedź administracji w związku z 

drugim kwestionariuszem Komisji 

Kontroli Budżetowej), w celu zapewnienia 

jednakowego traktowania wszystkich 

członków gabinetu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Poprawka  45 

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 35 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. stwierdza, że decyzje personalne 

podjęte ostatecznie w grudniu 2015 r. 

przez byłego przewodniczącego 

Parlamentu zostały zbadane przez 

administrację przed złożeniem podpisu i 

uznano je za zgodne z przepisami 

Parlamentu; domaga się, aby sekretarz 

generalny potwierdził zgodność z 

przepisami; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Poprawka  46 

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 38 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

38. ubolewa, że Parlament udzielił 

absolutorium swojemu przewodniczącemu 

w odniesieniu do wykonania budżetu 

Parlamentu na rok budżetowy 2014 i w 

ostatniej chwili usunął istotne ustępy, w 

których postawiano szereg pytań 

dotyczących działań politycznych 

przewodniczącego i jego zachowań 

finansowych podczas wyborów 

europejskich w 2014 r.; 

skreśla się 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Poprawka  47 

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 38 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

38. ubolewa, że Parlament udzielił 

absolutorium swojemu przewodniczącemu 

w odniesieniu do wykonania budżetu 

Parlamentu na rok budżetowy 2014 i w 

ostatniej chwili usunął istotne ustępy, w 

których postawiano szereg pytań 

dotyczących działań politycznych 

przewodniczącego i jego zachowań 

finansowych podczas wyborów 

europejskich w 2014 r.; 

38. stwierdza, że Parlament udzielił 

absolutorium swojemu przewodniczącemu 

w odniesieniu do wykonania budżetu 

Parlamentu na rok budżetowy 2014 (480 

głosów za, 149 przeciw i 16 

wstrzymujących się) i w ostatniej chwili 

usunął istotne ustępy, w których 

postawiono szereg pytań dotyczących 

działań politycznych przewodniczącego i 

jego decyzji finansowych podczas 

wyborów europejskich w 2014 r., po 

otrzymaniu odpowiedzi i wyjaśnień od 

przewodniczącego i sekretarza 

generalnego; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Poprawka  48 

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 101 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 101b. stwierdza jednak, że obowiązkiem 

Wydziału ds. Organizacji Podróży w 

Dyrekcji Generalnej ds. Finansów jest 

negocjowanie proponowanych cen 

podróży posłów i personelu w ramach jego 

działalności z odpowiednimi firmami 

(przewoźnicy lotniczy, kolej, wynajem 

Thalys etc.); stwierdza, że biuro podróży 

Parlamentu uwzględnia zarówno ceny 

wynegocjowane przez Wydział ds. 

Organizacji Podróży i ceny 

zaproponowane przez jego własne firmy i 

zawsze proponuje najniższą cenę; 

stwierdza także, że biuro podróży zawsze 

proponuje cztery możliwości (w taryfie 

Business, Eco Flex, Eco i Low Cost, o ile 

jest dostępna); stwierdza, że projekt 

angażowania podróżnego spowodował 

poprawę wewnętrznej współpracy między 

Wydziałem ds. Organizacji Podróży i 

biurem podróży i gwarantuje bardziej 

zindywidualizowaną obsługę klientów 

oraz zwraca się do obu służb o dalszą 

poprawę współpracy i jakości 

oferowanych usług; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Poprawka  49 

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 102 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

102. wzywa biuro podróży do 

aktywnych działań mających na celu 

oferowanie niższych cen bez względu na 

przewoźnika lotniczego; wnioskuje, aby 

biuro podróży wprowadziło proces 

przekazywania informacji zwrotnych 

(badania satysfakcji użytkownika) w celu 

określenia obszarów, w których należałoby 

szukać lepszych rozwiązań; 

102. wzywa Wydział ds. Organizacji 

Podróży do aktywnych działań mających 

na celu zapewnienie niższych cen bez 

względu na przewoźnika lotniczego; 

wnioskuje, aby Wydział ds. Organizacji 

Podróży, we współpracy z biurem podróży 

wprowadził proces przekazywania 

informacji zwrotnych (badania satysfakcji 

użytkownika) w celu określenia obszarów, 

w których należałoby szukać lepszych 

rozwiązań; 

Or. en 

 


