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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Poprawka  5/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zatwierdza porozumienie w 

sprawie poziomu preliminarza na 2018 r. 

zawarte z Prezydium w dniu 28 marca 

2017 r.; zmniejsza poziom wydatków o 

18,4 mln EUR w stosunku do początkowej 

pozycji Prezydium; ustanawia ogólny 

poziom swego preliminarza na 2018 r. na 

kwotę 1 953 483 373 EUR, co stanowi 

całkowity wzrost o 2,3 % w stosunku do 

budżetu na rok 2017; 

6. wyraża ubolewanie z powodu 

porozumienia w sprawie poziomu 

preliminarza na 2018 r. zawartego z 

Prezydium w dniu 28 marca 2017 r.; 

wyraża ubolewanie, że poziom wydatków 

zmniejszył się jedynie o 18,4 mln EUR w 

stosunku do początkowej pozycji 

Prezydium; wyraża ubolewanie, że ogólny 

poziom swego preliminarza na 2018 r. na 

kwotę 1 953 483 373 EUR, co stanowi 

całkowity wzrost o 2,3 % w stosunku do 

budżetu na rok 2017; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Poprawka  6/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. wzywa do udostępnienia większej 

ilości informacji na temat projektu remontu 

budynku Paul Henri Spaak (PHS), w 

szczególności wszelkich opinii 

niezależnych wykonawców zewnętrznych 

dotyczących możliwych opcji dla budynku 

PHS, który jest eksploatowany jedynie od 

25 lat; apeluje do sekretarza generalnego o 

jak najszybsze przedstawienie Komisji 

Budżetowej wyników takiego badania; 

podkreśla, że istniejący budynek nie 

spełnia wymagań statyczności dla budynku 

pełniącego funkcje parlamentarne, o 

podwyższonym bezpieczeństwie, który 

musi przetrwać zewnętrzne wstrząsy bez 

zawalenia się; krytykuje fakt, że budynek 

PHS nie spełnia nawet minimalnych norm 

współczesnych wymogów statyczności i 

zauważa, że konieczne było już 

przeprowadzenie szeregu czynności w celu 

zagwarantowania jego stabilności; w 

związku z tym pilnie wzywa Prezydium i 

administrację Parlamentu do pracy nad 

przyszłymi rozwiązaniami dla budynku 

PHS, aby chronił życie przebywających w 

nim osób i zapewniał im bezpieczne 

warunki pracy; odnotowuje poziom 

środków zaproponowany przez sekretarza 

generalnego w 2018 r. na badania, projekty 

przygotowawcze i prace, a także na 

21. wzywa do udostępnienia większej 

ilości informacji na temat projektu remontu 

budynku Paul Henri Spaak (PHS), w 

szczególności wszelkich opinii 

niezależnych wykonawców zewnętrznych 

dotyczących możliwych opcji dla budynku 

PHS, który jest eksploatowany jedynie od 

25 lat; apeluje do sekretarza generalnego o 

jak najszybsze przedstawienie Komisji 

Budżetowej wyników takiego badania; 

podkreśla, że istniejący budynek nie 

spełnia wymagań statyczności dla budynku 

pełniącego funkcje parlamentarne, o 

podwyższonym bezpieczeństwie, który 

musi przetrwać zewnętrzne wstrząsy bez 

zawalenia się; krytykuje fakt, że budynek 

PHS nie spełnia nawet minimalnych norm 

współczesnych wymogów statyczności i 

zauważa, że konieczne było już 

przeprowadzenie szeregu czynności w celu 

zagwarantowania jego stabilności; w 

związku z tym pilnie wzywa Prezydium i 

administrację Parlamentu do pracy nad 

przyszłymi rozwiązaniami dla budynku 

PHS, aby chronił życie przebywających w 

nim osób i zapewniał im bezpieczne 

warunki pracy; ubolewa nad poziomem 

środków zaproponowanym przez 

sekretarza generalnego w 2018 r. na 

badania, projekty przygotowawcze i prace, 
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wsparcie zespołu zarządzającego 

projektem; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ewentualnych nieporozumień w 

odniesieniu do kwot, które mają zostać 

przeznaczone na badania i przeprowadzki; 

pilnie wzywa Prezydium i sekretarza 

generalnego do przedstawienia Komisji 

Budżetowej informacji w sprawie 

wszelkich dalszych kroków oraz do jak 

najszybszego, nie później niż w lipcu 2017 

r., dostarczenia jasnego zestawienia 

kosztów; przypomina, że w każdym 

wypadku konieczne jest wprowadzenie 

najnowocześniejszej, energooszczędnej 

architektury; apeluje o ocenę wpływu 

remontu na Dział Wizyt i Seminariów, 

dostępność sali obrad oraz innych 

pomieszczeń i biur; 

a także na wsparcie zespołu zarządzającego 

projektem; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ewentualnych nieporozumień w 

odniesieniu do kwot, które mają zostać 

przeznaczone na badania i przeprowadzki; 

pilnie wzywa Prezydium i sekretarza 

generalnego do przedstawienia Komisji 

Budżetowej informacji w sprawie 

wszelkich dalszych kroków oraz do jak 

najszybszego, nie później niż w lipcu 2017 

r., dostarczenia jasnego zestawienia 

kosztów; przypomina, że w każdym 

wypadku konieczne jest wprowadzenie 

najnowocześniejszej, energooszczędnej 

architektury; apeluje o ocenę wpływu 

remontu na Dział Wizyt i Seminariów, 

dostępność sali obrad oraz innych 

pomieszczeń i biur; 

Or. en 



 

AM\1122780PL.docx  PE603.693v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.4.2017 A8-0156/7 

Poprawka  7/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie grupy roboczej ds. mobilności, 

która powinna prowadzić prace w sposób 

integracyjny i która powinna być wyraźnie 

upoważniona do działania; podkreśla, że 

Parlament musi przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów regionalnych w 

miejscach pracy, również w tym obszarze; 

popiera promowanie wykorzystywania 

bezpośredniego połączenia kolejowego 

ustanowionego między budynkami 

Parlamentu w Brukseli i lotniskiem; 

zachęca właściwe służby do dokonania 

ponownej oceny składu i wielkości własnej 

floty samochodowej w tym kontekście; 

apeluje do Prezydium o niezwłoczne 

opracowanie mechanizmu zachęt do 

korzystania z rowerów na potrzeby 

dojazdów w relacji praca-dom; zwraca 

uwagę, że takie mechanizmy zostały już 

przyjęte w innych instytucjach, mianowicie 

w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-

Społecznym; 

 

27. z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie grupy roboczej ds. mobilności, 

która powinna prowadzić prace w sposób 

integracyjny i która powinna być wyraźnie 

upoważniona do działania; podkreśla, że 

Parlament musi przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów regionalnych w 

miejscach pracy, również w tym obszarze; 

popiera promowanie wykorzystywania 

bezpośredniego połączenia kolejowego 

ustanowionego między budynkami 

Parlamentu w Brukseli i lotniskiem; 

zachęca właściwe służby do dokonania 

ponownej oceny składu i wielkości własnej 

floty samochodowej w tym kontekście; 

zdecydowanie uważa, że parlamentarne 

usługi samochodowe powinny być 

wykorzystywane przez posłów wyłącznie w 

celu dojazdu do budynków Parlamentu z 

lotniska lub dworca bądź odwrotnie, a do 

tego celu należy używać minivanów lub 

minibusów PE, oraz apeluje o 

ograniczenie budżetu w dni powszednie w 

odniesieniu do wniosków o zwrot kosztów 

przejazdu taksówkami; przypomina, że 

posłowie mają możliwość swobodnego 

korzystania z transportu kolejowego w 

Belgii; apeluje do Prezydium o 

niezwłoczne opracowanie mechanizmu 

zachęt do korzystania z rowerów na 



 

AM\1122780PL.docx  PE603.693v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

potrzeby dojazdów w relacji praca-dom; 

zwraca uwagę, że takie mechanizmy 

zostały już przyjęte w innych instytucjach, 

mianowicie w Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno-Społecznym; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Poprawka  8/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. odnotowuje, że całkowita kwota na 

kampanię informacyjną dotyczącą 

wyborów w 2019 r. jest szacowana na 25 

mln EUR w 2018 r. i 8,33 mln EUR w 

2019 r., przy czym w 2018 r. potrzebna jest 

wyższa kwota zobowiązań finansowych; 

podkreśla znaczenie tych kampanii 

informacyjnych, w szczególności biorąc 

pod uwagę obecną sytuację w Unii; 

30. wyraża ubolewanie, że całkowita 

kwota na kampanię informacyjną 

dotyczącą wyborów w 2019 r. jest 

szacowana na 25 mln EUR w 2018 r. i 8,33 

mln EUR w 2019 r., przy czym w 2018 r. 

potrzebna jest wyższa kwota zobowiązań 

finansowych; apeluje o całkowite 

zniesienie proponowanej kwoty i zachęca 

sekretarza generalnego do wykorzystania 

wewnętrznych służb informacyjnych do 

wspierania bezpłatnej kampanii 

internetowej w sieciach 

społecznościowych; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Poprawka  9/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. w ramach przygotowań do 

dziewiątej kadencji Parlamentu wzywa 

sekretarza generalnego do przedstawienia 

Prezydium bardziej szczegółowego 

wykazu wydatków podlegających 

zwrotowi w ramach kosztów ogólnych, 

przypomina o zasadzie niezależności 

mandatu; podkreśla, że posłowie, którzy 

sobie tego życzą, mogą publikować 

informacje o swoich wydatkach w ramach 

kosztów ogólnych na swoich osobistych 

stronach internetowych; ponawia apel o 

większą przejrzystość w kwestii zwrotu 

kosztów ogólnych z wykorzystaniem 

najlepszych praktyk stosowanych przez 

krajowe delegacje w Parlamencie i w 

państwach członkowskich; uważa, że 

posłowie powinni również mieć możliwość 

udostępniania na stronie internetowej 

Parlamentu odniesień do stron, na których 

publikują aktualnie informacje o swoich 

wydatkach; ponownie stwierdza, że 

zwiększenie przejrzystości zwrotu kosztów 

ogólnych nie powinno wymagać 

dodatkowego personelu w administracji 

Parlamentu; 

 

37. w ramach przygotowań do 

dziewiątej kadencji Parlamentu wzywa 

sekretarza generalnego do przedstawienia 

Prezydium bardziej szczegółowego 

wykazu wydatków podlegających 

zwrotowi w ramach kosztów ogólnych, 

przypomina o zasadzie niezależności 

mandatu; podkreśla, że posłowie, którzy 

sobie tego życzą, mogą publikować 

informacje o swoich wydatkach w ramach 

kosztów ogólnych na swoich osobistych 

stronach internetowych; ponawia apel o 

większą przejrzystość w kwestii zwrotu 

kosztów ogólnych z wykorzystaniem 

najlepszych praktyk stosowanych przez 

krajowe delegacje w Parlamencie i w 

państwach członkowskich; uważa, że 

posłowie powinni również mieć możliwość 

udostępniania na stronie internetowej 

Parlamentu odniesień do stron, na których 

publikują aktualnie informacje o swoich 

wydatkach; ponownie stwierdza, że 

zwiększenie przejrzystości zwrotu kosztów 

ogólnych nie powinno wymagać 

dodatkowego personelu w administracji 

Parlamentu; apeluje, aby kolejny przegląd 

statutu posła obejmował wniosek o 

coroczną obowiązkową publikację 

wykorzystywania zwrotu kosztów 
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ogólnych; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Poprawka  10/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 37a. apeluje o zmniejszenie o co 

najmniej 15 % miesięcznych wynagrodzeń 

posłów oraz ich diet dziennych i zysków 

finansowych, w tym kwot podlegającym 

zwrotowi z tytułu kosztów ogólnych, aby 

wysłać silny sygnał do obywateli Unii, 

którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

gospodarczej, społecznej i historycznej, 

oraz aby stopniowo zmniejszać obecne 

negatywne postrzeganie unijnych polityk; 

zwraca się do Prezydium, by dokonało 

przeglądu przepisów wykonawczych do 

Statutu posła, aby wprowadzić jak 

największe oszczędności, na przykład 

dzięki zniesieniu korzyści takich jak 

dodatki związane z odległością i czasem 

trwania podróży; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Poprawka  11/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. uważa, że niedawne kontrowersje 

związane z finansowaniem niektórych 

europejskich partii politycznych i 

niektórych fundacji politycznych odsłoniły 

słabości istniejących systemów zarządzania 

i kontroli; 

53. uważa, że niedawne kontrowersje 

związane z finansowaniem niektórych 

europejskich partii politycznych i  

niektórych fundacji politycznych pokazały 

słabości istniejących systemów zarządzania 

i kontroli, i apeluje o całkowite 

anulowanie tych wydatków; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Poprawka  12/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. uważa, że wejście w życie 

rozporządzeń (UE) nr 1141/20141 i (UE) 

nr 1142/20142 dostarczy dodatkowych 

mechanizmów kontroli, takich jak 

obowiązek rejestracji w Urzędzie ds. 

Europejskich Partii Politycznych i 

Europejskich Fundacji Politycznych; 

uważa jednak, że istnieje możliwość 

dalszego ulepszenia tych środków; zwraca 

uwagę, że partie i fundacje zaczną 

ubiegać się o finansowanie w oparciu o 

nowe przepisy w roku budżetowym 2018; 

54. uważa, że europejskie partie 

polityczne i fundacje powinny całkowicie 

polegać na zasobach własnych i 

zlikwidować swoją zależność od budżetu 

Parlamentu; jest zdania, że wkłady lub 

dotacje powinny zostać całkowicie 

zniesione; uważa, że jedynie całkowita 

zależność od zasobów własnych 

pozwoliłaby wyeliminować ryzyko dla 

budżetu Parlamentu w odniesieniu do 

odzyskiwania błędnie lub nieuczciwie 

wykorzystanych kwot; 

Or. en 

                                                 
1 Rozporządzenie 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, s. 1). 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1142/2014 z dnia 22 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii 

politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 28). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Poprawka  13/rev 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– sekcja I – Parlament Europejski 

(2017/2022(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. uchwala preliminarz budżetowy na 

rok budżetowy 2018; 

61. odrzuca preliminarz budżetowy na 

rok budżetowy 2018; 

Or. en 

 

 


