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Poprawka  6 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

2017/2136(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

51. zauważa z zaniepokojeniem 

rekordowy poziom zobowiązań 

pozostających do spłaty, który sięgnął na 

koniec 2016 r. najwyższej w historii kwoty 

238 mld EUR, o 72 % więcej niż w 2007 

r., i odpowiada płatnościom za 2,9 roku 

(2,2 roku w 2007 r.); uważa, że w 

konsekwencji wzrosły kwoty należnych do 

zapłaty przez UE, a tym samym zwiększyła 

się ekspozycja finansowa budżetu UE; 

51. zauważa z zaniepokojeniem 

rekordowy poziom zobowiązań 

pozostających do spłaty, który sięgnął na 

koniec 2016 r. najwyższej w historii kwoty 

238 mld EUR, o 72 % więcej niż w 2007 

r., i odpowiada płatnościom za 2,9 roku 

(2,2 roku w 2007 r.); uważa, że w 

konsekwencji wzrosły kwoty należnych do 

zapłaty przez UE, a tym samym zwiększyła 

się ekspozycja finansowa budżetu UE; 

podkreśla, że budżet Unii nie może 

wykazywać deficytu, chociaż jego 

zobowiązania długoterminowe w 

rzeczywistości stanowią zadłużenie 

budżetowe; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

2017/2136(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 296 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 296a. jest zaniepokojony brakiem 

przejrzystości i osobistej uczciwości, 

którym wykazali się niektórzy komisarze 

uczestniczący w spotkaniu z J.M. Barroso 

z Goldman Sachs lub pobierający 

emeryturę z dobrowolnego funduszu 

emerytalnego Parlamentu, oprócz 

wynagrodzenia, jakie otrzymują jako 

czynni komisarze; zwraca się do 

przewodniczącego Komisji, aby podzielił 

się z Parlamentem swoją opinią na temat 

wspomnianych przypadków i przedstawił 

możliwe rozwiązania pozwalające uniknąć 

takich sytuacji w przyszłości; 

Or. en 
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Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

2017/2136(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 296 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 296b. jest głęboko zaniepokojony 

brakiem przejrzystości, brakiem 

jakiejkolwiek konkurencji wśród 

kwalifikujących się pracowników oraz 

możliwym naruszeniem unijnego 

regulaminu pracowniczego w odniesieniu 

do niedawnego powołania szefa gabinetu 

przewodniczącego Komisji na nowego 

sekretarza generalnego Komisji; zauważa, 

że odpowiedzi Komisji udzielone Komisji 

Kontroli Budżetowej Parlamentu nie 

zawierały odpowiedniego uzasadnienia 

dla powołania sekretarza generalnego 

z wykorzystaniem art. 7 regulaminu 

pracowniczego, aby dokonać przesunięcia 

bez zwalniania stanowiska i bez 

zapraszania kwalifikujących się 

pracowników do ubiegania się o nie; 

oczekuje, że przewodniczący Komisji 

przedstawi Parlamentowi plan poprawy 

publicznego wizerunku Komisji w związku 

ze szkodą, jaką wyrządziło niedawne 

powołanie sekretarza generalnego; 

Or. en 
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2017/2136(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 297 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

297. z zamiarem dążenia do doskonałej 

europejskiej administracji publicznej 

zwraca się do Komisji, aby przed końcem 

2018 r. przedstawiła propozycję procedury 

mianowania wysokich urzędników 

gwarantującą wybór najlepszych 

kandydatów z zachowaniem maksymalnej 

przejrzystości i równości szans, oraz 

wystarczająco szerokiej, by można było ją 

zastosować w odniesieniu do pozostałych 

instytucji, takich jak Parlament i Rada; 

297. w świetle niedawnego powołania 

sekretarza generalnego Komisji oraz z 
zamiarem dążenia do niezależnej 

europejskiej administracji publicznej 

zwraca się do Komisji, aby przed końcem 

2018 r. przedstawiła propozycję procedury 

mianowania wysokich urzędników 

gwarantującą wybór najlepszych 

kandydatów z zachowaniem maksymalnej 

przejrzystości i równości szans, oraz 

wystarczająco szerokiej, by można było ją 

zastosować w odniesieniu do wszystkich 

pozostałych instytucji unijnych, w tym 

Parlamentu i Rady; 

Or. en 

 


