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13.4.2018 A8-0137/65 

Poprawka  65 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 152 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 152a. zauważa, że DG REGIO 

podkreśliła swój wkład w osiąganie celów 

strategii „Europa 2020”:  

a) tworzenie miejsc pracy, wzrost i 

inwestycje; 

b) rozwój jednolitego rynku cyfrowego; 

c) poprawa efektywności energetycznej i 

jednolity rynek cyfrowy; 

d) zwiększanie skuteczności jednolitego 

rynku oraz 

e) wspieranie rzeczywistej integracji 

migrantów; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Poprawka  66 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 204 – litera g a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ga) rozważenie, czy utrzymanie 

warunków wstępnych w okresie po 2020 r. 

znacznie poprawiłoby wydajność i 

skuteczność polityki spójności; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Poprawka  67 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 205 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

205. nalega, aby DG REGIO i DG 

EMPL zamieszczały w rocznych 

sprawozdaniach z działalności propozycje 
zaleceń dla poszczególnych krajów, do 

czego wielokrotnie wzywał Parlament; 

205. przyjmuje do wiadomości 

szczegółową odpowiedź udzieloną 

sprawozdawcy przez komisarza Günthera 

Oettingera i konkluzję, że roczne 

sprawozdania z działalności nie są 

przeznaczone do promowania zaleceń dla 

poszczególnych krajów; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Poprawka  68 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 230 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

230. podkreśla, że wykryto uchybienia 

w szczególności w systemie zarządzania i 

kontroli na Węgrzech (dotyczące 

spóźnionej deklaracji zarządczej agencji 

płatniczej i braków w płatnościach z tytułu 

zazieleniania), w Bułgarii (dotyczące 

zazieleniania i ekologicznego statusu 

rolników), w Polsce (dotyczące płatności z 

tytułu zazieleniania) i we Włoszech 

(dotyczące braków w prawidłowym 

ustaleniu kwalifikowalności gruntów i 

rolników aktywnych zawodowo); 

skreśla się 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Poprawka  69 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 253 – litera a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

a) rolnicy powinni korzystać z 

płatności w ramach WPR tylko pod 

warunkiem, że przestrzegają jednolitego 

zestawu podstawowych norm 

środowiskowych, w tym norm dobrej 

kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska i wymogów w zakresie 

zazieleniania, które to normy i wymogi 

wykraczają poza obowiązki wynikające 

z przepisów w dziedzinie ochrony 

środowiska; z zadowoleniem przyjmuje w 

tym względzie logikę podejścia Komisji do 

„budżetu zorientowanego na wyniki”; 

uważa, że przyszły system realizacji 

powinien być bardziej nastawiony na 

wyniki; 

a) rolnicy powinni korzystać z 

płatności na zazielenianie w ramach WPR 

tylko pod warunkiem, że przestrzegają 

jednolitego zestawu podstawowych norm 

środowiskowych, w tym norm dobrej 

kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska i wymogów w zakresie 

zazieleniania, które to normy i wymogi 

wykraczają poza obowiązki wynikające 

z przepisów w dziedzinie ochrony 

środowiska; z zadowoleniem przyjmuje w 

tym względzie logikę podejścia Komisji do 

„budżetu zorientowanego na wyniki”; 

uważa, że przyszły system realizacji 

powinien być bardziej nastawiony na 

wyniki; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Poprawka  70 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 288 – litera a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

a) pomimo znacznego wsparcia ze 

strony Unii pod koniec 2016 r. ośrodki 

recepcyjne w Grecji i we Włoszech nadal 

nie były odpowiednio przygotowane; 

a) pomimo znacznego wsparcia ze 

strony Unii pod koniec 2016 r. ośrodki 

recepcyjne w Grecji i we Włoszech nadal 

nie były odpowiednio przygotowane; nie 

przewidziano również niezbędnych 

środków dla innych państw 

członkowskich, które graniczą z 

państwami trzecimi i wraz z przyszłym 

rozwojem kryzysów migracyjnych mogą 

stać się państwami przyjmującymi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Poprawka  71 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 294 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 294a. apeluje w związku z tym, by 

komisarze deklarowali wszystkie swoje 

interesy (akcje, zasiadanie w zarządach, 

działalność doradczą, członkostwo w 

fundacjach działających w danej 

dziedzinie itp.) w odniesieniu do 

wszystkich przedsiębiorstw, w których 

działalność byli zaangażowani, z 

uwzględnieniem interesów najbliższych 

członków rodziny, a także zmiany, jakie 

zaszły od momentu ogłoszenia ich 

kandydatury; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Poprawka  72 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 310 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

310. niedawno dowiedział się, że 

pierwsza faza budowy JMO II ma zostać 

ukończona dopiero w 2020 r., a druga w 

2024 r.; zauważa, że Komisja tłumaczy 

opóźnienia w następujący sposób: 

310. niedawno dowiedział się, że 

pierwsza faza budowy JMO II ma zostać 

ukończona dopiero na początku 2020 r., a 

druga na początku 2024 r.; przyjmuje do 

wiadomości wyjaśnienia Komisji 

dotyczące przyczyn opóźnień i wzywa do 

przekazania dokumentów 

potwierdzających oraz szczegółowego 

zestawienia kosztów wynikających z 

opóźnień w oddaniu budynku do użytku: 

Or. es 

 

 


