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10.5.2017 A8-0159/1 

Poprawka  1 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. ubolewa nad faktem, że Komisja 

nie widzi potrzeby dalszego publikowania 

sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 

co wpłynęło niekorzystnie na ocenę skali 

korupcji w 2015 r.; w szczególności 

wyraża ubolewanie, że ta decyzja została 

podjęta bez konsultacji z Parlamentem; jest 

zdania, że – niezależnie od zamiarów 

Komisji w zakresie zwalczania korupcji – 

ta rezygnacja, dokonana w ostatniej chwili, 

wysyła niewłaściwy sygnał nie tylko do 

państw członkowskich, ale również do 

obywateli; ponadto przypomina Komisji o 

obowiązkach sprawozdawczych 

wynikających z Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji, której 

stroną jest UE, oraz o ofercie złożonej 

przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. 

Narkotyków i Przestępczości (UNODC) i 

Grupę Państw Przeciwko Korupcji 

(GRECO), aby pomóc Komisji w tym 

względzie; 

72. ubolewa nad faktem, że Komisja 

nie widzi potrzeby dalszego publikowania 

sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 

co wpłynęło niekorzystnie na ocenę skali 

korupcji w 2015 r.; w szczególności 

wyraża ubolewanie, że ta decyzja została 

podjęta bez konsultacji z Parlamentem; jest 

zdania, że – niezależnie od zamiarów 

Komisji w zakresie zwalczania korupcji – 

ta rezygnacja, dokonana w ostatniej chwili, 

wysyła niewłaściwy sygnał nie tylko do 

państw członkowskich, ale również do 

obywateli; zwraca uwagę, że odkąd w dniu 

12 listopada 2008 r. Unia Europejska 

została stroną Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji 

(UNCAC), nie uczestniczyła ona w 

mechanizmie wzajemnej oceny 

przewidzianym w ramach tej konwencji 

ani nie podjęła działań w celu dokonania 

samooceny tego, w jaki sposób wypełnia 

swoje obowiązki wynikające z konwencji; 

wzywa Unię Europejską do wypełniania 

obowiązków w ramach UNCAC poprzez 

dokonanie samooceny tego, w jaki sposób 

wypełnia ona swoje obowiązki wynikające 

z konwencji oraz uczestniczenie w 

mechanizmie wzajemnej oceny; wzywa 

Komisję do ponownego rozważenia jej 

stanowiska w sprawie sprawozdania o 

zwalczaniu korupcji w UE; apeluje do 
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Komisji o przeprowadzenie bardziej 

szczegółowej analizy – na poziomie 

zarówno instytucji unijnych, jak i państw 

członkowskich – środowiska, w którym 

wdrażane są strategie polityczne, aby 

określić nieodłączne czynniki krytyczne, 

delikatne obszary i czynniki ryzyka 

sprzyjające korupcji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Poprawka  2 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – 

zwalczanie nadużyć finansowych 

2016/2097(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  72a. wzywa UE do jak najszybszego 

złożenia wniosku o członkostwo w Grupie 

Państw przeciwko Korupcji Rady Europy 

(GRECO) oraz do stałego informowania 

Parlamentu Europejskiego o biegu 

nadanemu temu wnioskowi; 

Or. en 

 

 


