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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

12.4.2018 A8-0105/21 

Poprawka  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 102 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

102. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

Prezydium o powołaniu grupy roboczej ad 

hoc w celu ustalenia i publikacji 

przepisów dotyczących korzystania ze 

zwrotu kosztów ogólnych dla posłów; 

przywołuje oczekiwania wyrażone przez 

Parlament w rezolucjach z dnia 5 

kwietnia 2017 r. i z dnia 25 października 

2017 r.1011 w sprawie budżetu na rok 2018 

r., w których zaapelowano o zwiększenie 

przejrzystości w odniesieniu do zwrotu 

kosztów ogólnych ponoszonych przez 

posłów i wezwano do podjęcia prac nad 

określeniem bardziej szczegółowych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, nie 

generując przy tym dodatkowych kosztów 

dla Parlamentu; ponownie występuje z 

apelem do Prezydium o szybkie dokonanie 

następujących konkretnych zmian w 

odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych 

dla posłów: 

skreśla się 

- dodatek z tytułu kosztów ogólnych musi 

znajdować się zawsze na osobnym 

rachunku bankowym; 

 

- wszystkie rachunki dotyczące dodatku z 

tytułu kosztów ogólnych powinni 

przechowywać posłowie; 

 

- niewykorzystana część dodatku z tytułu 

kosztów ogólnych podlega zwrotowi pod 
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koniec mandatu; 

_________________  

10 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0114  

11 Teksty przyjęte, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

12.4.2018 A8-0105/22 

Poprawka  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 102 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 102a. odnotowuje poprzednie rezolucje w 

sprawie udzielenia absolutorium, w 

których stwierdza się między innymi, że 

„zwrot kosztów ogólnych ma na celu 

pokrycie kosztów ponoszonych w państwie 

członkowskim, w którym poseł został 

wybrany, takich jak koszt wynajmu biura 

posła, wyposażenia, zaopatrzenia, 

dokumentacji czy logistycznej organizacji 

wydarzeń; zauważa, że wprowadzenie 

kompleksowego systemu kontroli dodatku 

związanego z mandatem parlamentarnym 

posła oznaczałoby utworzenie od 40 do 75 

stanowisk administracyjnych, co stałoby w 

sprzeczności z planem ograniczania liczby 

personelu”1a; 

 _________________ 

 1a Udzielenie absolutorium PE za rok 

2014 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Poprawka  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 103 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

103. przypomina o zasadzie 

niezależności mandatu posła; podkreśla, 

że odpowiedzialność za wykorzystanie 

dodatku na pokrycie wydatków 

związanych z działalnością parlamentarną 

spoczywa na wybranych posłach oraz że 

posłowie, którzy wyrażą takie życzenie, 

mogą publikować swoje dane dotyczące 

wydatków z tytułu tego dodatku z tytułu 

kosztów ogólnych na swoich stronach 

internetowych; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Poprawka  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 103 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 103a. uznaje apel o przejrzystość w 

odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych 

ponoszonych przez posłów; przyjmuje do 

wiadomości decyzję przewodniczącego 

Antonia Tajaniego o powołaniu grupy 

roboczej ds. zwrotu kosztów ogólnych na 

szczeblu Prezydium; wzywa Prezydium 

Parlamentu do sumiennego 

przeanalizowania płatności ryczałtowych 

(takich jak zwrot kosztów ogólnych), 

ponieważ tego typu system między innymi 

istotnie zmniejsza obciążenia 

administracyjne; oczekuje, że Prezydium 

przedstawi przejrzysty przegląd korzyści 

tego systemu; przypomina, że płatności 

ryczałtowe są stosowane w wielu formach, 

takich jak dodatek za przejechane 

kilometry, dodatek w związku z dojazdami 

do pracy itd.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Poprawka  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 104 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

104. jest przekonany, że w każdej 

zmianie w odniesieniu do zwrotu kosztów 

ogólnych dla posłów należy uwzględnić 

przyjęte na posiedzeniu plenarnym 

zalecenia w zakresie przejrzystości i 

odpowiedzialności finansowej; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Poprawka  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2017/2137(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 104 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 104a. przypomina o zasadzie 

niezależności mandatu; zaznacza, że to 

posłowie są odpowiedzialni za 

wykorzystywanie środków przeznaczonych 

na działalność parlamentarną i mogą oni 

– według własnego uznania – publikować 

na własnych stronach internetowych 

wykaz wydatków podlegających zwrotowi 

w ramach kosztów ogólnych; podkreśla 

fakt, że płatność ryczałtową wykorzystuje 

się powszechnie w państwach 

członkowskich i uznaje się ją za przydatne 

narzędzie; przypomina, że większa 

skuteczność i przejrzystość zwrotu kosztów 

ogólnych nie oznacza naruszenia 

prywatności i nie powinna wymagać 

dodatkowego personelu w administracji 

Parlamentu; oczekuje na przekazanie 

ustaleń grupy roboczej ds. zwrotu kosztów 

ogólnych w odpowiednim terminie; 

Or. en 

 


