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4.4.2017 A8-0156/16 

Poprawka  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, 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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. uznając, że wynagrodzenie posłów 

jest ustalane w drodze porozumienia 

między Parlamentem i Radą, jest zdania, 

że w kontekście katastrofalnych skutków, 

jakie na obywateli wywarł kryzys 

gospodarczy w kilku państwach 

członkowskich, należy rozważyć 

zmniejszenie o co najmniej 17 % pensji i 

innych świadczeń posłów, w tym zwrotu 

kosztów ogólnych; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Poprawka  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 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 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; uważa, że posłowie powinni 

mieć obowiązek 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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Poprawka  18 

Xabier Benito Ziluaga, 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 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zgodnie z pkt 27 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 

2013 r., który przewiduje stopniową 

redukcję personelu o 5 % we wszystkich 

instytucjach, organach i agencjach między 

2013 a 2017 r., podkreśla, że ze względu 

na konkretne potrzeby, które pojawiły się 

w Parlamencie w 2014 i 2016 r., osiągnięto 

porozumienie z Radą w sprawie projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2016, w którym przewidziano 

utrzymanie środków corocznej redukcji 

liczby personelu w Parlamencie do 2019 r.; 

43. zgodnie z pkt 27 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 

2013 r., który przewiduje stopniową 

redukcję personelu o 5 % we wszystkich 

instytucjach, organach i agencjach między 

2013 a 2017 r., podkreśla, że ze względu 

na konkretne potrzeby, które pojawiły się 

w Parlamencie w 2014 i 2016 r., osiągnięto 

porozumienie z Radą w sprawie projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2016, w którym przewidziano 

utrzymanie środków corocznej redukcji 

liczby personelu w Parlamencie do 2019 r.; 

jest zdania, że ukierunkowane 

ograniczenie wydatków administracyjnych 

powinno zostać osiągnięte poprzez 

zamrożenie lub obniżenie o 5 % całkowitej 

kwoty linii budżetowej przeznaczonej na 

wynagrodzenia oraz skoncentrowanie tej 

redukcji na stanowiskach w wyższych 

widełkach płacowych; zauważa, że coraz 

szersze procesy legislacyjne i kompetencje 

Parlamentu Europejskiego wymagają 

więcej zasobów ludzkich, by poradzić 

sobie z rosnącym obciążeniem pracą; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Poprawka  19 

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 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. wzywa Prezydium do dokonania 

przeglądu przepisów wykonawczych 

dotyczących akredytowanych asystentów 

parlamentarnych, w porozumieniu z 

komitetem akredytowanych asystentów 

parlamentarnych, w celu zapewnienia 

pełnej zgodności z warunkami 

zatrudnienia innych pracowników 

Wspólnot Europejskich; 

Or. en 



 

AM\1122753PL.docx  PE603.693v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.4.2017 A8-0156/20 

Poprawka  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, 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 47 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47b. apeluje do Prezydium o 

zaproponowanie procedury zwalniania za 

obopólną zgodą posłów i akredytowanych 

asystentów parlamentarnych; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Poprawka  21 

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 47 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47c. wzywa Prezydium do 

przygotowania oceny oraz, w stosownych 

przypadkach, zaproponowania przeglądu 

przepisów regulujących status stażystów, z 

uwzględnieniem wprowadzenia 

minimalnego wynagrodzenia i 

ujednolicenia ofert cenowych usług 

gastronomicznych dla wszystkich 

stażystów zarówno w administracji 

Parlamentu, jak i w biurach poselskich, w 

celu zapewnienia równego traktowania i 

ochrony praw socjalnych stażystów; 

Or. en 

 

 


