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4.4.2017 A8-0156/14 

Poprawka  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza, 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski 

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. przypomina decyzję podjętą przez 

Parlament w ramach procedury 

budżetowej PE na 2017 r., ustanawiającą 

służbę odpowiedzialną za tłumaczenia na 

międzynarodowy język migowy wszystkich 

debat plenarnych i wzywa administrację 

do bezzwłocznego wdrożenia tej decyzji; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/15 

Poprawka  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski 

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. zauważa, że niedawno zmieniony 

Regulamin1 ograniczył ilość wyjaśnień 

ustnych dotyczących stanowiska zajętego 

w głosowaniu, jakie posłowie mogą złożyć 

na każdej sesji plenarnej, do maksymalnie 

trzech, lecz jest nadal zaniepokojony 

dodatkowymi kosztami tłumaczenia 

ustnego oraz tłumaczenia pisemnego 

zapisów wyjaśnień generowanymi przez te 

wyjaśnienia; zwraca się do sekretarza 

generalnego o przedstawienie 

szczegółowego zestawienia kosztów 

związanych z ustnymi wyjaśnieniami 

dotyczącymi stanowiska zajętego w 

głosowaniu; wskazuje, że dostępne są 

alternatywne rozwiązania, takie jak 

pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu 

głosowania, jak również wiele 

mechanizmów przekazu społecznego, z 

których posłowie mogą korzystać w 

budynkach Parlamentu, aby wyjaśnić 

swoje stanowisko w głosowaniu; wzywa do 

tego, aby jako środek tymczasowy 

przesunąć ustne wyjaśnienia dotyczące 

stanowiska zajętego w głosowaniu na 

zakończenie porządku obrad każdego dnia 

sesji plenarnej, po wystąpieniach 

jednominutowych i innych punktach 

34. ubolewa, że niedawno zmieniony 

Regulamin2 ograniczył ilość wyjaśnień 

ustnych dotyczących stanowiska zajętego 

w głosowaniu, jakie posłowie mogą złożyć 

na każdej sesji plenarnej, do maksymalnie 

trzech; uważa, że niezbędne są dodatkowe 

wydatki na tłumaczenie ustne oraz w celu 

zagwarantowania tłumaczenia pisemnego 

zapisów wyjaśnień, ponieważ odgrywają 

one kluczową rolę w promowaniu działań 

podejmowanych przez Parlament 

Europejski, a także w ramach tej 

instytucji, rzetelnie odzwierciedlających 

pluralizm aktualnych stanowisk i bliskich 

europejskim obywatelom; zwraca się do 

sekretarza generalnego o przedstawienie 

wniosku w celu zapewnienia większej 

jawności ustnych i pisemnych wyjaśnień 

dotyczących sposobu głosowania, jak 

również wielu mechanizmów przekazu 

społecznego, z których posłowie mogą 

korzystać w budynkach Parlamentu, aby 

wyjaśnić swoje stanowisko w głosowaniu;  

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484 – art. 183 ust. 1 Regulaminu. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484 – art. 183 ust. 1 Regulaminu. 
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porządku obrad; 

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484 – art. 

183 ust. 1 Regulaminu. 

 

Or. en 

 

 


