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Poprawka 1
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że środki budżetowe, o które 
wnioskuje Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, pozwolą mu na 
wypełnianie obowiązków wynikających ze 
statutu, przepisów wykonawczych i 
porozumień o współpracy oraz zapewnią 
mu skuteczność działania;

1. jest zdania, że środki budżetowe, o które 
wnioskuje Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, pozwolą mu na 
wypełnianie obowiązków wynikających ze 
statutu, przepisów wykonawczych i 
porozumień o współpracy oraz zapewnią 
mu skuteczność działania; stwierdza, że w 
ciągu ostatnich lat odnotowano bardzo 
pozytywne rezultaty, gdyż dochodzenia 
były przeprowadzane w krótszym terminie, 
co jednak nie miało ujemnego wpływu na 
jakość; podkreśla, że wynikało to zarówno 
ze zwiększenia zasobów ludzkich, jak i z 
wprowadzenia innowacyjnych metod 
dochodzenia; zachęca Rzecznika do 
kontynuowania starań w celu utrzymania 
tych doskonałych wyników;

Or. lt

Poprawka 2
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z satysfakcją zauważa, że wzrost 
środków w preliminarzu budżetowym 
Rzecznika na rok 2012 jest ograniczony do 
0,47% (+ 44 605 EUR) oraz że Rzecznik 
nie wnioskuje o nowe etaty;

2. z satysfakcją zauważa, że wzrost 
środków w preliminarzu budżetowym 
Rzecznika na rok 2012 jest ograniczony do 
0,47% (+ 44 605 EUR) oraz że Rzecznik 
nie wnioskuje o nowe etaty; zauważa, że z 
powodu obecnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego oraz w geście solidarności 
z kolegami w państwach i regionach, 
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którzy doświadczają problemów 
budżetowych, Rzecznik starał się 
ograniczyć wzrost budżetu;

Or. lt

Poprawka 3
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża uznanie dla Rzecznika za 
powściągliwość w przygotowaniu 
preliminarza budżetowego i okazanie 
solidarności względem swoich kolegów z 
państw członkowskich; zwraca uwagę na 
fakt, iż w związku z budżetem na przyszłe 
lata Rzecznik zamierza okazać jak najdalej 
posuniętą powściągliwość;

3. wyraża uznanie dla Rzecznika za 
powściągliwość w przygotowaniu 
preliminarza budżetowego i okazanie 
solidarności względem swoich kolegów z 
państw członkowskich; zwraca uwagę na 
fakt, iż w związku z budżetem na przyszłe 
lata Rzecznik zamierza okazać jak najdalej 
posuniętą powściągliwość; przychylnie 
odnosi się do okazywanych przez 
Rzecznika umiaru i solidarności z 
kolegami na szczeblu krajowym i 
regionalnym, którzy w związku z obecnym 
kryzysem finansowym i gospodarczym 
znajdują się w trudnej sytuacji 
budżetowej;

Or. lt

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z satysfakcją zauważa, że Rzecznik 
kontynuuje politykę wieloletniego 
planowania, dokonując systematycznych 
kontroli linii budżetowych i przenosząc 

5. z satysfakcją zauważa, że Rzecznik 
kontynuuje politykę wieloletniego 
planowania, dokonując systematycznych 
kontroli linii budżetowych i przenosząc 
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środki w celu wygenerowania 
oszczędności;

środki w celu wygenerowania 
oszczędności; stwierdza, że wprowadzenie 
strategii analizowania pozycji 
budżetowych umożliwiło zmniejszenie ich 
liczby z 23 do 16; zachęca inne instytucje 
Unii do inspirowania się dobrymi 
praktykami Rzecznika przy stosowaniu tej 
metody;

Or. lt

Poprawka 5
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z satysfakcją zauważa, że Rzecznik 
kontynuuje politykę wieloletniego 
planowania, dokonując systematycznych 
kontroli linii budżetowych i przenosząc 
środki w celu wygenerowania 
oszczędności;

5. z satysfakcją zauważa, że Rzecznik 
kontynuuje politykę wieloletniego 
planowania, dokonując systematycznych 
kontroli linii budżetowych i przenosząc 
środki w celu wygenerowania 
oszczędności; jest świadomy, że w związku 
z dodatkowymi obowiązkami Rzecznika 
wynikającymi z Traktatu z Lizbony obecny 
niewielki wzrost budżetu może się okazać 
niemożliwy do utrzymania; zachęca 
Rzecznika do dalszego przedstawiania 
realistycznych, opartych na kosztach 
szacunków, uwzględniających w pełni 
potrzeby zarządzania ograniczonymi 
środkami w optymalny sposób;

Or. lt

Poprawka 6
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wyraża aprobatę dla polityki 
szkoleniowej Rzecznika, w tym dla 
zamiaru zostania stroną 
międzyinstytucjonalnego kontraktu 
ramowego, który umożliwia dostęp do 
dużej liczby kursów;

7. wyraża aprobatę dla polityki 
szkoleniowej Rzecznika, w tym dla 
zamiaru zostania stroną 
międzyinstytucjonalnego kontraktu 
ramowego, który umożliwia osobom 
związanym z tą instytucją dostęp do dużej 
liczby kursów w celu zwiększenia ich 
skuteczności i właściwej harmonizacji 
celów instytucji;

Or. fr

Poprawka 7
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zachęca Rzecznika do kontynuowania 
pomyślnej współpracy z Komisją Petycji, a 
także z SOLVIT-em i rzecznikami 
krajowymi z myślą o szybkim i skutecznym 
odsyłaniu skarg niewchodzących w zakres 
jego kompetencji do właściwych organów, 
aby lepiej bronić praw obywateli 
europejskich; 

Or. fr


