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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/50 

Poprawka  50 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

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. odnotowuje odpowiedź sekretarza 

generalnego dotyczącą dochodzenia w 

sprawie akredytowanego asystenta byłego 

przewodniczącego Parlamentu, 

podejrzewanego o niedopełnienie 

obowiązków co do zgłoszenia działalności 

prowadzonej poza instytucją; wyraża 

zadowolenie, że dochodzenie to 

zakończono w połowie marca tego roku; 

zwraca się do sekretarza generalnego o 

przekazanie ustaleń dochodzenia Komisji 

Kontroli Budżetowej oraz o 

poinformowanie jej o działaniach 

następczych, jakie należy podjąć; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/51 

Poprawka  51 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 38a. wyraża ubolewanie, że obecna 

procedura udzielania absolutorium w 

roku n+2 nie pozwala posłom, a w 

szczególności członkom Komisji Kontroli 

Budżetowej, na szybkie zbadanie 

problemów Parlamentu dotyczących 

zarządzania i księgowości ani na podjęcie 

odpowiednich działań naprawczych; 

zwraca uwagę, że ów stan rzeczy ma 

szczególne znaczenie w przypadku, gdy 

problemy dotyczą przewodniczącego 

Parlamentu, gdyż procedurę udzielania 

absolutorium za ostatni rok sprawowania 

mandatu można przeprowadzić dopiero po 

dwóch latach; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/52 

Poprawka  52 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 51a. jest zaskoczony niewielką liczbą 

prezentów zgłoszonych na podstawie art. 5 

kodeksu postępowania dla posłów; 

przypomina, że wszyscy posłowie muszą 

zgłaszać prezenty otrzymywane podczas 

oficjalnego reprezentowania Parlamentu; 

podkreśla w szczególności, że poprzedni 

przewodniczący instytucji nie zgłosił 

żadnych prezentów w ciągu ostatnich 

pięciu lat; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/53 

Poprawka  53 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 51b. zwraca uwagę, że przedstawiciel 

Parlamentu ds. Brexitu prowadzi płatną 

działalność w kilku przedsiębiorstwach, 

którą należycie zgłosił w deklaracji 

interesów; podkreśla, że z uwagi na swoje 

stanowisko prawdopodobnie ma dostęp do 

informacji poufnych, którymi 

przedsiębiorstwa te mogą być 

zainteresowane; wyraża zatem 

zaniepokojenie potencjalnym konfliktem 

interesów, jaki może wyniknąć z tej 

sytuacji zgodnie z art. 3 ust. 1 załącznika 

do Regulaminu Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Poprawka  54 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 51c. zwraca się do przedstawiciela 

Parlamentu ds. Brexitu o wyjaśnienie 

swojej sytuacji w odniesieniu do 

wspomnianych przedsiębiorstw, zgodnie z 

art. 3 ust. 2 załącznika I do Regulaminu 

Parlamentu; wzywa przewodniczącego 

Parlamentu do zadbania o to, aby sytuacja 

ta nie zaszkodziła wiarygodności 

Parlamentu; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/55 

Poprawka  55 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 121 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 121a. wyraża ubolewanie z powodu 

prowadzonych obecnie negocjacji w 

sprawie powołania partnerstwa 

publiczno-publicznego na potrzeby 

wykorzystania domu artysty Wiertza i 

przylegającego doń ogrodu; uważa, że cel, 

do jakiego się dąży, mianowicie uzyskanie 

większej liczby sal posiedzeń, można 

osiągnąć dzięki sprawniejszemu 

zarządzaniu dostępnymi salami; jest zatem 

zdania, że szacunkowe koszty robót w 

wysokości 2,1 mln EUR to 

marnotrawienie publicznych pieniędzy w 

okresie, kiedy głównym celem Parlamentu 

powinno być ograniczanie własnego 

budżetu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Poprawka  56 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 146 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 146a. wyraża wątpliwości w związku z 

planem zatrudnienia Parlamentu, zgodnie 

z którym nowo ustanowiony Urząd ds. 

Europejskich Partii Politycznych i 

Europejskich Fundacji Politycznych 

podlega w hierarchii sekretarzowi 

generalnemu, i co do tego, czy taka 

organizacja administracyjna jest zgodna z 

art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Poprawka  57 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 146 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 146b. zwraca uwagę, że urząd ten 

posiada osobowość prawną (art. 6 ust. 

21a), że znajduje się fizycznie w 

Parlamencie, który udostępnia mu 

wszelkie niezbędne pomieszczenia biurowe 

i wyposażenie służące wsparciu 

administracyjnemu (art. 6 ust. 4), że 

pracownicy urzędu pochodzą z jednej lub 

większej liczby instytucji (art. 6 ust. 5) 

oraz że jego środki na wydatki są 

przewidziane w oddzielnym tytule budżetu 

ogólnego Unii, w sekcji dotyczącej 

Parlamentu; w kontekście tych artykułów 

domaga się wyjaśnień co do przyszłej 

procedury udzielania absolutorium; 

 _________________ 

 1aRozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 1141/2014 z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie statusu i finansowania 

europejskich partii politycznych 

i europejskich fundacji politycznych 

(Dz.U. L 317 z 4.11.2014).  

Or. en 

 


