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11.4.2018 A8-0137/20 

Poprawka  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 292 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 292b. zwraca uwagę na niespójność 

spowodowaną faktem, że w rejestrze 

spotkań wielu poszczególnych członków 

Komisji opisało swoje spotkanie z J.M. 

Barroso jako spotkanie z Goldman Sachs 

International; stwierdza, że albo 

spotkania z J.M. Barroso nie były 

spotkaniami lobbystycznymi – w którym to 

przypadku nie dotrzymano obietnicy 

złożonej Europejskiemu Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich, a rejestr spotkań 

Komisji nie stanowi prawdziwego rejestru 

służącego przejrzystości – albo też 

spotkania z J.M. Barroso traktowano jako 

spotkania z przedstawicielem grup 

interesu – w którym to przypadku 

naruszono jeden z warunków określonych 

przez komitet ad hoc ds. etyki; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Poprawka  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 296 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 296a. zwraca się do Komisji o 

przedstawienie i opublikowanie rocznego 

sprawozdania niezależnej komisji 

etycznej; potwierdza, że niezależna 

komisja etyczna może wydawać wszelkie 

zalecenia dotyczące udoskonalenia 

kodeksu postępowania lub jego 

wdrażania; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Poprawka  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 296 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 296b. zastanawia się, czy niedawna 

procedura powołania sekretarza 

generalnego bez należytej publikacji 

ogłoszenia o wakacie leżała w interesie 

służby, tym bardziej że były szef gabinetu 

został wcześniej poinformowany o 

zamiarze odejścia sekretarza generalnego 

na emeryturę, a inni potencjalni 

kandydaci ze służby cywilnej zostali 

pozbawieni możliwości kandydowania; 

podkreśla, że brak tego ogłoszenia nie 

odpowiada nowoczesnym standardom 

przejrzystości; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Poprawka  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 322 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 322a. ubolewa nad faktem, że w drugim 

sprawozdaniu Komisji o zwalczaniu 

korupcji w UE (ARES (2017)455202) 

zarzucono sporządzanie sprawozdań z 

podziałem na kraje; wzywa Komisję, aby 

ponownie rozpoczęła sprawozdawczość na 

temat stanu korupcji w państwach 

członkowskich, włącznie z oceną 

skuteczności wspieranych przez UE 

działań antykorupcyjnych, w oderwaniu 

od semestru na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej; zdecydowanie wzywa 

Komisję, by nie oceniała wysiłków 

antykorupcyjnych wyłącznie pod kątem 

strat ekonomicznych; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Poprawka  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 322 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 322b. wzywa Komisję do wznowienia 

wysiłków, aby UE mogła stać się 

sygnatariuszem GRECO (Grupa Państw 

Przeciwko Korupcji); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Poprawka  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 322 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 322c. przypomina o wzroście deficytu 

aktuarialnego dobrowolnego funduszu 

emerytalnego Parlamentu Europejskiego; 

zwraca uwagę, że komisarze pobierają 

pieniądze z dobrowolnego funduszu 

emerytalnego jako byli posłowie do 

Parlamentu Europejskiego, podczas gdy 

nadal są zatrudnieni w charakterze 

komisarzy; zwraca się do 

zainteresowanych komisarzy o współpracę 

w tym zakresie poprzez dobrowolne 

obniżenie lub rezygnację z dobrowolnej 

emerytury; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Poprawka  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 323 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

323. odnotowuje wnioski i zalecenia 

zawarte w badaniu Departamentu 

Tematycznego D Parlamentu pt. 

„Transitional allowances for former EU 

office holders - too few conditions?” 

(Odprawy przejściowe dla osób 

sprawujących w przeszłości urząd w UE – 

zbyt mało warunków?); wzywa Komisję do 

uwzględnienia tych zaleceń oraz 

zainicjowania przeglądu odpraw 

przejściowych dla osób sprawujących w 

przeszłości urząd w UE w celu 

wzmocnienia przejrzystości odpraw oraz 

rozliczalności budżetu UE względem 

obywateli; 

323. odnotowuje wnioski i zalecenia 

zawarte w badaniu Departamentu 

Tematycznego D Parlamentu pt. 

„Transitional allowances for former EU 

office holders - too few conditions?” 

(Odprawy przejściowe dla osób 

sprawujących w przeszłości urząd w UE – 

zbyt mało warunków?); wzywa Komisję do 

uwzględnienia tych zaleceń oraz 

zainicjowania przeglądu odpraw 

przejściowych dla osób sprawujących w 

przeszłości urząd w UE w celu 

wzmocnienia przejrzystości odpraw oraz 

rozliczalności budżetu UE względem 

obywateli; wzywa w szczególności osoby, 

które sprawowały urzędy w UE, do 

powstrzymania się od działalności 

lobbingowej w instytucjach UE, dopóki 

otrzymują odprawę przejściową; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Poprawka  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 326 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

326. wyraża wprawdzie zadowolenie z 

osiągniętego postępu, zauważa jednak, że 

cztery z dziesięciu misji cywilnych w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony (WPBiO) nie zostały jeszcze 

uznane przez Komisję za zgodne z art. 60 

rozporządzenia finansowego; wzywa 

Komisję do zintensyfikowania prac w celu 

akredytacji wszystkich cywilnych misji w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony, zgodnie z zaleceniem 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, co pozwoli na 

powierzenie im zadań związanych z 

wykonywaniem budżetu w ramach 

zarządzania pośredniego; 

326. zauważa z zaniepokojeniem, że 

cztery z dziesięciu misji cywilnych w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony (WPBiO) nie zostały jeszcze 

uznane przez Komisję za zgodne z art. 60 

rozporządzenia finansowego; wzywa 

Komisję do zintensyfikowania prac w celu 

akredytacji wszystkich cywilnych misji w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony, zgodnie z zaleceniem 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, co pozwoli na 

powierzenie im zadań związanych z 

wykonywaniem budżetu w ramach 

zarządzania pośredniego; 

Or. en 

 

 


