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POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 31 po ust. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych sporządza preliminarz 
swoich dochodów i wydatków, który 
przesyła Komisji przed dniem 1 lipca 
każdego roku. Wysoki 
przedstawiciel/wiceprzewodniczący 
Komisji przeprowadza konsultacje 
odpowiednio z komisarzem ds. polityki 
rozwoju oraz komisarzem ds. polityki 
sąsiedztwa odnośnie do zakresu 
kompetencji każdego z nich.”

Or. en

Uzasadnienie

Tekst poprawki dokładnie odtwarza porozumienie osiągnięte w Madrycie, które poddano pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 41 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 
„W celu zapewnienia przejrzystości 



PE445.813v01-00 4/6 PA\824922PL.doc

PL

budżetu w zakresie działań zewnętrznych 
Unii Komisja – oprócz projektu budżetu 
UE – przekazuje władzy budżetowej 
również dokument roboczy, który 
szczegółowo przedstawia wszystkie 
wydatki związane z zewnętrznymi 
działaniami Unii.”

Or. en

Uzasadnienie

 Tekst poprawki dokładnie odtwarza porozumienie osiągnięte w Madrycie, które poddano pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4c (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 46 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 46 ust. 1 pkt 3 lit. a) dodaje się 
następujące akapity:
„W planie zakładowym w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ zostanie ustalona 
liczba etatów poszczególnych stopni dla 
wszystkich kategorii oraz liczba etatów 
stałych i czasowych, w tym pracowników 
kontraktowych i miejscowych, 
zatwierdzonych w granicach środków 
budżetowych. 
W planie zakładowym zostaną ukazane 
wszelkie przypadki zwiększenia lub 
zmniejszenia liczby etatów w podziale na 
stopnie i kategorie w centralnej 
administracji ESDZ oraz we wszystkich 
delegaturach Unii na podstawie danych z 
roku poprzedniego.
W planie zakładowym, obok liczby etatów 
zatwierdzonych w danym roku 
finansowym, zostanie ukazana liczba 
etatów zatwierdzonych w roku poprzednim 
oraz liczba etatów zajmowanych przez 
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dyplomatów pochodzących z państw 
członkowskich, przez pracowników Rady 
oraz Komisji.
Władza budżetowa jest powiadamiana o 
liczbie etatów wszystkich stopni, 
wszystkich kategorii oraz we wszystkich 
delegaturach Unii i w administracji 
centralnej ESDZ. Informacje te są 
przedstawiane jako załącznik do planu 
zakładowego w dziale budżetu dotyczącym 
ESDZ.”

Or. en

Uzasadnienie

 Tekst poprawki dokładnie odtwarza porozumienie osiągnięte w Madrycie, które poddano pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże w celu ułatwienia wykonywania 
środków operacyjnych delegatur Unii, 
przewidzianych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ oraz w dziale 
dotyczącym Rady, mogą zostać 
uzgodnione szczegółowe przepisy.

W ramach ESDZ dyrektor generalny ds. 
budżetu i administracji odpowiada przed 
wysokim 
przedstawicielem/wiceprzewodniczącym 
Komisji za zarządzanie administracyjne i 
wewnętrzne zarządzanie budżetem w 
ESDZ. Wykorzystuje on te same pozycje 
budżetu i przestrzega tych samych zasad 
administracyjnych jak te, które mają 
zastosowanie na mocy części sekcji 3 
budżetu UE objętej działem V wieloletnich 
ram finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

 Tekst poprawki dokładnie odtwarza porozumienie osiągnięte w Madrycie, które poddano pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pracowników pochodzących 
ze służb dyplomatycznych państw 
członkowskich powyższe przepisy mają 
odpowiednio zastosowanie do organów 
państwa członkowskiego. Państwo 
członkowskie pochodzenia ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie kwoty, które 
nie zostaną odzyskane w ciągu trzech lat 
od podjęcia decyzji o pociągnięciu do 
odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

 Tekst poprawki dokładnie odtwarza porozumienie osiągnięte w Madrycie, które poddano pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 


