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11.4.2018 A8-0105/37 

Poprawka  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Prezydium i sekretarza 

generalnego do złożenia sprawozdania, 

obejmującego w szczególności 

następujące zalecenia już przyjęte przez 

Parlament w rezolucji w sprawie 

absolutorium za rok 2015: 

 – apel o publikowanie porządków 

obrad Prezydium w intranecie 

odpowiednio wcześniej przed 

posiedzeniami oraz szybsze publikowanie 

protokołów posiedzeń bez oczekiwania na 

dostępność wszystkich wersji językowych, 

jak również wezwanie do publikowania na 

stronie internetowej Parlamentu 

odnośnych dokumentów przedłożonych 

przez sekretarza generalnego Prezydium 

w formatach przeznaczonych do odczytu 

komputerowego, chyba że nie jest to 

możliwe ze względu na charakter 

informacji w nich zawartych, na przykład 

z uwagi na ochronę danych osobowych;1a 

 – apel do sekretarza generalnego o 

umożliwienie posłom wyrażającym taką 

chęć publikowania na osobistych stronach 

internetowych informacji o 

dokonywanych dla nich przez Parlament 

wypłatach innych dodatków, wraz z 

odpowiednimi zestawieniami danych w 

łatwo edytowalnej formie; 1b 
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 – apel o przygotowanie przez 

administrację Parlamentu sprawozdania 

na temat wykorzystywania pomieszczeń 

Parlamentu przez grupy interesu oraz 

inne organizacje zewnętrzne; 1c 

 – zaniepokojenie tym, że aktualny 

kodeks postępowania posłów może 

wymagać dalszych udoskonaleń w celu 

zapobiegnięcia konfliktom interesów, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na: 1d 

  – dodatkowe, odpłatne 

zatrudnianie posłów; 

  – działalność lobbingową 

byłych posłów skierowaną wobec 

instytucji europejskich w okresie 

uprawnienia do pobierania odprawy 

przejściowej; 

  – rejestrację deklaracji 

posłów o braku konfliktu interesów; 

  – skład i kompetencje 

komitetu doradczego; 

 – apel do Prezydium o rozpoczęcie 

dialogu z władzami lokalnymi, aby 

sprawdzić, w jaki sposób mogą one 

wspierać finansowanie Domu Historii 

Europejskiej; 1e 

 __________________ 

 1a Ustęp 40 i 41 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2015, 

sekcja I – Parlament Europejski 

(2016/2152(DEC)) 

 1b Ustęp 47 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2015, 

sekcja I – Parlament Europejski 

(2016/2152(DEC)) 
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 1c Ustęp 51 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2015, 

sekcja I – Parlament Europejski 

(2016/2152(DEC)) 

 1d Ustęp 52 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2015, 

sekcja I – Parlament Europejski 

(2016/2152(DEC)) 

 1e Ustęp 69 rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zawierającej uwagi stanowiące integralną 

część decyzji w sprawie absolutorium z 

wykonania budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2015, 

sekcja I – Parlament Europejski 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Poprawka  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. zachęca sekretarza generalnego do 

prowadzenia negocjacji z kolejami 

belgijskimi w sprawie wprowadzenia 

większej liczby bezpośrednich połączeń 

kolejowych pomiędzy dworcem 

kolejowym Bruxelles-Luxembourg a 

portem lotniczym Zaventem w 

szczytowych godzinach przyjazdów i 

odjazdów posłów, aby jednocześnie 

skrócić czas podróży posłów i zmniejszyć 

ich ślad węglowy; wzywa sekretariat do 

propagowania wśród posłów podróży 

pociągami; 

35. zachęca sekretarza generalnego do 

prowadzenia negocjacji z kolejami 

belgijskimi w sprawie wprowadzenia 

większej liczby bezpośrednich połączeń 

kolejowych pomiędzy dworcem 

kolejowym Bruxelles-Luxembourg a 

portem lotniczym Zaventem w 

szczytowych godzinach przyjazdów i 

odjazdów posłów, aby jednocześnie 

skrócić czas podróży posłów i zmniejszyć 

ich ślad węglowy; wzywa sekretariat do 

propagowania wśród posłów podróży 

pociągami, na przykład przez zaprzestanie 

udostępniania posłom usług dowozu 

samochodem na lotnisko w godzinach, 

kiedy dostępne są bezpośrednie pociągi; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Poprawka  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 57a. zwraca uwagę na wciąż wąskie 

grono widzów nagrody LUX i wyraża 

wątpliwość, czy przyznawanie tej nagrody 

jest uzasadnione; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Poprawka  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 57b. ponawia apel do Prezydium o 

kontynuowanie dialogu z władzami 

lokalnymi, aby sprawdzić, w jaki sposób 

mogą się one jeszcze przyczyniać do 

finansowania Domu Historii 

Europejskiej; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Poprawka  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a. zauważa jednak, że takie decyzje o 

wyborze outsourcingu nie mogą stanowić 

uzasadnienia dla zatrudniania całego 

personelu zewnętrznego, a np. w 

przypadku Dyrekcji Generalnej ds. 

Innowacji i Wsparcia Technologicznego 

(DG ITEC) proporcje między liczebnością 

personelu zewnętrznego a urzędników są 

trudne do wyjaśnienia; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Poprawka  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. ponownie wyraża głębokie 

ubolewanie z powodu decyzji o wymianie 

mebli w biurach posłów i ich asystentów w 

Brukseli; stwierdza, że większość tych 

mebli jak najbardziej nadaje się do użytku 

i dobrze się prezentuje i w związku z tym 

nie ma żadnego powodu, by je wymieniać; 

uważa, że zwykła informacja zwrotna od 

niektórych posłów, a nie ogólny sondaż, 

nie może być jedynym uzasadnieniem tej 

wymiany, równie nieodpowiednie są też 

argumenty podane przez organy 

administracji dotyczące kwestii gustu, 

mody czy przestarzałego stylu; meble 

należy wymieniać wyłącznie w 

pojedynczych przypadkach ze względu na 

widoczne zniszczenie, znaczne zużycie lub 

zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy, o 

charakterze szczegółowym lub ogólnym 

(jak na przykład możliwy rozwój i 

poprawa ergonomii biurek lub krzeseł); 

Or. en 



 

AM\1150849PL.docx  PE618.413v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.4.2018 A8-0105/43 

Poprawka  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87b. przypomina sekretarzowi 

generalnemu o wynikach sondażu 

Komitetu Pracowniczego dotyczącego 

wspólnych biur dla personelu, w którym 

zgłoszono 3 000 odpowiedzi, a 80 % 

pracowników wyraziło sprzeciw wobec 

wspólnych biur; wzywa sekretarza 

generalnego do przygotowania 

rozwiązania, które można będzie poddać 

konsultacji, oraz do uwzględnienia 

wyników tego sondażu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Poprawka  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 100 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

100. zauważa, że Parlament jest 

gwarantem wypłaty świadczeń 

emerytalnych, w przypadku gdy fundusz 

nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich 

zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje 

oświadczenie sekretarza generalnego, że 

przedstawił Prezydium plan działania; 

100. zauważa, że Parlament jest obecnie 

gwarantem wypłaty świadczeń 

emerytalnych, w przypadku gdy fundusz 

nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich 

zobowiązań; ponownie wzywa Prezydium 

do jak najszybszego dokonania oceny 

obecnego statusu funduszu emerytalnego; 

zwraca się do Prezydium o przypomnienie 

sobie w trybie pilnym swojej decyzji z dnia 

1 kwietnia 2009 r., zgodnie z którą 

„Parlament przyjmie prawną 

odpowiedzialność za zagwarantowanie 

członkom funduszu prawa do 

dodatkowych świadczeń emerytalnych po 

wyczerpaniu wszystkich jego środków”, 

oraz o znalezienie rozwiązań mających na 

celu zmniejszenie deficytu dzięki 

podwyższeniu składki lub apelowaniu do 

byłych posłów, których to dotyczy, o 

dobrowolną pomoc w tej sprawie przez 

obniżenie lub zrzeczenie się ich świadczeń 

emerytalnych z tytułu dobrowolnego 

funduszu; z zadowoleniem przyjmuje 

oświadczenie sekretarza generalnego, że 

przedstawił Prezydium plan działania; 

zwraca się do Prezydium o dokonanie 

oceny w tym względzie również działania 

firmy ubezpieczeniowej zarządzającej 

funduszem, a także o rozważenie 

publikacji nazwisk beneficjentów 
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funduszu w zakresie, w jakim będzie to 

zgodne z prawem unijnym dotyczącym 

ochrony danych osobowych; 

Or. en 

 


