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4.4.2017 A8-0156/33 

Poprawka  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zauważa, że 75 % środków 

przeznaczonych na kampanię informacyjną 

w związku z wyborami w 2019 r. zostało 

włączonych do wstępnego projektu 

preliminarza budżetowego na 2018 r., 

ponieważ większość umów zostanie 

podpisana w 2018 r.; 

4. potępia włączenie do wstępnego 

projektu preliminarza budżetowego na 

2018 r. środków przeznaczonych na 

kampanię informacyjną w związku z 

wyborami w 2019 r.; ubolewa nad 

marnowaniem pieniędzy podatników w 

kampanii propagandowej działającej 

wyłącznie na korzyść unijnego systemu; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Poprawka  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że największa część 

budżetu Parlamentu jest ustalana w oparciu 

o obowiązki statutowe lub umowne i 

podlega corocznej indeksacji; 

5. zauważa, że największa część 

budżetu Parlamentu jest ustalana w oparciu 

o obowiązki statutowe lub umowne, 

podlegając corocznej indeksacji; w 

związku z tym apeluje o przegląd statutu 

posła i regulaminu pracowniczego, aby 

znieść niedopuszczalne korzyści; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Poprawka  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 – akapit 1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 uważa, że posłowie powinni stanowić 

przykład dla obywateli, których dotknęły 

katastrofalne skutki kryzysu 

gospodarczego w kilku państwach 

członkowskich, i w związku z tym zwraca 

się o obniżenie ich wynagrodzeń i 

dodatków o co najmniej 15%; uważa, że 

diety powinny być wypłacane na 

podstawie szczegółowych sprawozdań 

potwierdzonych dokumentami; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Poprawka  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 – akapit 1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 zwraca się do Prezydium o ulepszenie 

przepisów dotyczących zwrotu kosztów 

podróży samochodem; uważa, że każda 

podróż, bez względu na odległość, 

powinna być potwierdzona stosownymi 

dokumentami; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Poprawka  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. zauważa, że chociaż grupy 

polityczne zostały zwolnione z obowiązku 

wdrożenia środków corocznej redukcji 

personelu począwszy od 2014 r.2, 

porozumienie pojednawcze w sprawie 

budżetu na 2017 r. doprowadziło do 

redukcji stanowisk w planie zatrudnienia 

sekretariatu Parlamentu ze względu na 

nieprzestrzeganie przez Radę umowy 

dżentelmeńskiej; 

44. ubolewa nad porozumieniem 

pojednawczym w sprawie budżetu na 2017 
r., przewidującym dodatkowe 76 stanowisk 

dla grup politycznych; uważa, że cel 

zakładający 5-procentową redukcję 
zatrudnienia powinien obejmować również 

całkowitą liczbę pracowników grup 

politycznych; 

__________________ __________________ 

2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437. 

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036. Teksty 

przyjęte, P8_TA(2015)0376. Teksty 

przyjęte, P8_TA(2016)0411. 

2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437. 

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036. Teksty 

przyjęte, P8_TA(2015)0376. Teksty 

przyjęte, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


