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4.4.2017 A8-0156/26 

Poprawka  26 

Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– Sekcja I – Parlament Europejski 

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że budżet przeznaczony 

dla Parlamentu w 2018 r. powinien 

pozostać na poziomie poniżej 20 % działu 

V; zauważa, że poziom preliminarza na 

2018 r. wynosi 18,88 %, co stanowi 

wartość niższą niż uzyskana w 2017 r. 

(19,26%), a także jest najniższym udziałem 

wydatków w dziale V w minionych 

dziewięciu latach;  

1. podkreśla, że budżet przeznaczony 

dla Parlamentu w 2018 r. powinien 

pozostać na poziomie poniżej 20 % działu 

V; zauważa, że poziom preliminarza na 

2018 r. wynosi 18,88 %, co stanowi 

wartość niższą niż uzyskana w 2017 r. 

(19,26%), a także jest najniższym udziałem 

wydatków w dziale V w minionych 

piętnastu latach;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Poprawka  27 

Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– Sekcja I – Parlament Europejski 

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 45a. uważa, że likwidacja 136 stanowisk 

w sekretariacie generalnym w 2016 r. 

może powodować trudności w świadczeniu 

usług przez administrację Parlamentu; 

zwraca się do sekretarza generalnego o 

dostarczenie bardziej szczegółowych 

informacji dotyczących środków redukcji 

liczby personelu w ubiegłym roku, a także 

o dokonanie oceny skutków decyzji 

budżetowych dla funkcjonowania 

instytucji; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Poprawka  28 

Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 

– Sekcja I – Parlament Europejski 

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 51a. zauważa, że proponowane wydatki 

odnoszące się do partii politycznych 

wynoszą 32,4 mln EUR, a proponowane 

wydatki odnoszące się do fundacji 

politycznych – 19,3 mln EUR, co łącznie 

wynosi 51,8 mln EUR i stanowi 2,6 % 

budżetu Parlamentu na rok 2018; 

Or. en 

 

 


