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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. przyjmuje do wiadomości, że 

Rzecznik odnotowuje znaczny wzrost 

liczby skarg i wie o jego wniosku –

skierowanym do Parlamentu w rocznym 

sprawozdaniu z działalności za 2016 r. – o 

umiarkowane podwyższenie budżetu 

Rzecznika na zatrudnienie dodatkowych 

pracowników władających kilkoma 

językami; wyraża zaniepokojenie, że na 

skutek redukcji etatów zasoby kadrowe 

dostępne w każdym dziale nie pozwalają 

na sprostanie rosnącemu obciążeniu 

pracą; zwraca się do władz budżetowych, 

aby miały na uwadze długoterminowe 

skutki redukcji zatrudnienia, w 

szczególności jeśli chodzi o zdolność 

Rzecznika do poprawy równowagi płci i 

równowagi geograficznej, a także potrzebę 

wykorzystania zdolności doświadczonych 

urzędników do objęcia stanowisk 

kierowniczych przy planowaniu przyszłego 

przydziału środków finansowych na 

personel; 

18. przyjmuje do wiadomości, że 

Rzecznik odnotowuje znaczny wzrost 

liczby skarg i przyjmuje do wiadomości 

jego wniosek –skierowany do Parlamentu 

w rocznym sprawozdaniu z działalności za 

2016 r. – o umiarkowane podwyższenie 

budżetu Rzecznika na zatrudnienie 

dodatkowych pracowników władających 

kilkoma językami; zwraca się do władz 

budżetowych, aby miały na uwadze 

długoterminowe skutki redukcji 

zatrudnienia, w szczególności jeśli chodzi 

o zdolność Rzecznika do poprawy 

równowagi płci i równowagi geograficznej, 

a także potrzebę wykorzystania zdolności 

doświadczonych urzędników do objęcia 

stanowisk kierowniczych przy planowaniu 

przyszłego przydziału środków 

finansowych na personel; 
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Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. ubolewa nad decyzją 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii Europejskiej; zauważa, że na tym 

etapie nie można przewidzieć, jakie będą 

finansowe, administracyjne, ludzkie i inne 

skutki wystąpienia tego państwa z UE; 

zwraca się do Rzecznika i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

24. przyjmuje do wiadomości decyzję 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii Europejskiej; zauważa, że na tym 

etapie nie można przewidzieć, jakie będą 

finansowe, administracyjne, ludzkie i inne 

skutki wystąpienia tego państwa z UE; 

zwraca się do Rzecznika i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

Or. en 

 


