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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. uważa, że grupy odwiedzających to 

jeden z kluczowych instrumentów 

służących zwiększaniu wiedzy obywateli 

na temat działań prowadzonych przez 

Parlament; z zadowoleniem przyjmuje 

zmienione przepisy dotyczące grup 

odwiedzających i uważa, że ryzyko 

sprzeniewierzenia środków zmniejszyło się 

dzięki wprowadzeniu nowych i bardziej 

restrykcyjnych przepisów; w związku z 

tym zachęca Prezydium, wraz z jego grupą 

roboczą ds. informacji i komunikacji, do 

przeglądu środków budżetowych 

przewidzianych na grupy odwiedzających 

zaproszone przez posłów, z 

uwzględnieniem stopy inflacji w ostatnich 

latach, która wpłynęła na wzrost kosztu 

takich wizyt; uważa, że chociaż te kwoty 

nie mają pokrywać wszystkich kosztów 

ponoszonych przez grupy odwiedzających, 

a są traktowane raczej jak dopłata, nie 

można ignorować faktu, że część 

pokrywanych kosztów zmniejszy się, jeśli 

dodatek nie będzie dostosowywany 

zgodnie z inflacją; zwraca się do 

Prezydium o uwzględnienie faktu, że ta 

rozbieżność nieproporcjonalnie wpływa na 

grupy odwiedzających z mniej zamożnych 

środowisk społeczno-gospodarczych, które 

posiadają bardzo ograniczone własne 

środki finansowe; 

29. uważa, że grupy odwiedzających to 

jeden z kluczowych instrumentów 

służących zwiększaniu wiedzy obywateli 

na temat działań prowadzonych przez 

Parlament; w związku z tym zachęca 

Prezydium, wraz z jego grupą roboczą ds. 

informacji i komunikacji, do przeglądu 

środków budżetowych przewidzianych na 

grupy odwiedzających zaproszone przez 

posłów, z uwzględnieniem stopy inflacji w 

ostatnich latach, która wpłynęła na wzrost 

kosztu takich wizyt; uważa, że chociaż te 

kwoty nie mają pokrywać wszystkich 

kosztów ponoszonych przez grupy 

odwiedzających, a są traktowane raczej jak 

dopłata, nie można ignorować faktu, że 

część pokrywanych kosztów zmniejszy się, 

jeśli dodatek nie będzie dostosowywany 

zgodnie z inflacją; zwraca się do 

Prezydium o uwzględnienie faktu, że ta 

rozbieżność nieproporcjonalnie wpływa na 

grupy odwiedzających z mniej zamożnych 

środowisk społeczno-gospodarczych, które 

posiadają bardzo ograniczone własne 

środki finansowe; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

33. z zadowoleniem przyjmuje usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; zatwierdza cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

społecznościom badawczym oraz 

obywatelom; odnotowuje znaczenie tych 

projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

33. przyjmuje do wiadomości usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; odnotowuje cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

społecznościom badawczym oraz 

obywatelom; odnotowuje znaczenie tych 

projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

Or. en 
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33. z zadowoleniem przyjmuje usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; zatwierdza cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

społecznościom badawczym oraz 

obywatelom; odnotowuje znaczenie tych 

projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

33. z zadowoleniem przyjmuje usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; przypomina, że wniosek o 

przystąpienie do takiej oceny i 

przedstawienie Komisji Budżetowej jej 

wyników został przyjęty w wyniku 

głosowania na sesji plenarnej w dniu 14 

kwietnia 2016 r.1; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; zatwierdza cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

                                                 
1 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017, ust. 22. 
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projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

Or. en 
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33. z zadowoleniem przyjmuje usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; zatwierdza cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

społecznościom badawczym oraz 

obywatelom; odnotowuje znaczenie tych 

projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

33. z zadowoleniem przyjmuje usługi 

doradcze i analizy oferowane posłom i 

komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) i departamenty 

tematyczne; przypomina, że przy 

tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano 

śródokresową ocenę skuteczności 

współpracy EPRS z departamentami 

tematycznymi; ponownie zwraca się do 

sekretarza generalnego o przeprowadzenie 

takiej oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników, zanim Parlament 

przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 

r.; przypomina, że ocena ta powinna 

zawierać propozycje działań 

umożliwiających dopilnowanie, by 

wsparcie świadczone przez EPRS było 

lepiej dopasowane do postępów prac 

odnośnych komisji tematycznych oraz aby 

nie pokrywało się z ich działaniami i nie 

prowadziło do współzawodnictwa 

pomiędzy poszczególnymi służbami; 

ponadto oczekuje, że ocena będzie 

obejmować szczegółowe informacje 

dotyczące wiedzy fachowej z zewnątrz, 

zewnętrznych badań i zewnętrznego 

wsparcia w odniesieniu do działalności 

badawczej Parlamentu, z uwzględnieniem 

liczby i kosztów badań i wiedzy fachowej 

zapewnionych przez wewnętrzne służby 

Parlamentu i podmioty zewnętrzne; 
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zatwierdza cztery konkretne projekty 

opracowywane w perspektywie 

średnioterminowej przez Bibliotekę 

Parlamentu Europejskiego, a mianowicie 

bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla 

badań naukowych, porównawcze źródła 

prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że 

dzięki tym projektom możliwe jest 

zapewnienie lepszego wsparcia zarówno 

dla posłów, jak i dla pracowników, a także 

ułatwienie dostępu zewnętrznym 

społecznościom badawczym oraz 

obywatelom; odnotowuje znaczenie tych 

projektów oraz potrzebę włączenia ich do 

prac legislacyjnych prowadzonych przez 

posłów i członków personelu; 

Or. en 

 

 


