
 

AM\816657PL.doc  PE441.855v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

12.5.2010 A7-0134/1 

Poprawka  1 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Carl Haglund 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauwaŜa, Ŝe pozycja budŜetowa 

dotycząca kosztów podróŜy posłów jest w 

rzeczywistości wyŜsza niŜ ta przeznaczona 

na wynagrodzenia; podkreśla potrzebę 

odpowiedzialnego wykorzystania 

dodatków, zwłaszcza dodatków na 

podróŜe, i zwraca uwagę, Ŝe bez 

zmieniania obecnych zasad i dzięki 

korzystaniu, o ile to moŜliwe, z innych 

środków transportu niŜ podróŜe lotnicze w 

klasie biznes z i do miejsca pracy 

Parlamentu ślad węglowy Parlamentu 

zostałby zmniejszony, przy jednoczesnym 

ograniczeniu kosztów; wzywa Prezydium, 

zgodnie z ustaleniami podjętymi na 

ostatnim wstępnym posiedzeniu 

pojednawczym, do przedstawienia przed 

pierwszym czytaniem w Parlamencie 

analizy dotyczącej funkcjonowania 

nowego systemu oraz moŜliwych 

rozwiązań słuŜących uzyskaniu 

oszczędności; 

36. zauwaŜa, Ŝe pozycja budŜetowa 

dotycząca kosztów podróŜy posłów jest w 

rzeczywistości wyŜsza niŜ ta przeznaczona 

na wynagrodzenia; podkreśla potrzebę 

odpowiedzialnego wykorzystania 

dodatków, zwłaszcza dodatków na 

podróŜe, i zwraca uwagę, Ŝe bez 

zmieniania obecnych zasad ślad węglowy 

Parlamentu zostałby zmniejszony, przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów; 

wzywa Prezydium, zgodnie z ustaleniami 

podjętymi na ostatnim wstępnym 

posiedzeniu pojednawczym, do 

przedstawienia przed pierwszym czytaniem 

w Parlamencie analizy dotyczącej 

funkcjonowania nowego systemu oraz 

moŜliwych rozwiązań słuŜących uzyskaniu 

oszczędności; nie akceptuje zmniejszenia 

w preliminarzu o 1,5 mln EUR w 

porównaniu do wcześniejszych propozycji; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/2 

Poprawka  2 

Carl Haglund 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. przypomina swoją rezolucję na temat 

wytycznych, w której juŜ wzywano do 

przeprowadzenia oceny, w tym 

szczegółowego sprawozdania finansowego 

obejmującego całkowite koszty, jakie 

pociągnęłoby za sobą proponowane 

podwyŜszenie dodatku na koszty pomocy 

parlamentarnej; dlatego postanawia 

umieścić odnośne środki w rezerwie; 

16. nie moŜe poprzeć drugiej raty dodatku 

na koszty pomocy parlamentarnej w 

wysokości 1 500 EUR na miesiąc na 

posła;  przypomina swoją rezolucję na 

temat wytycznych, w której juŜ wzywano 

do przeprowadzenia oceny, w tym 

szczegółowego sprawozdania finansowego 

obejmującego całkowite koszty, jakie 

pociągnęłoby za sobą proponowane 

podwyŜszenie dodatku na koszty pomocy 

parlamentarnej; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/3 

Poprawka  3 

Carl Haglund 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. przypomina swoją rezolucję na temat 

wytycznych, w której juŜ wzywano do 

przeprowadzenia oceny, w tym 

szczegółowego sprawozdania finansowego 

obejmującego całkowite koszty, jakie 

pociągnęłoby za sobą proponowane 

podwyŜszenie dodatku na koszty pomocy 

parlamentarnej; dlatego postanawia 

umieścić odnośne środki w rezerwie; 

16. przypomina swoją rezolucję na temat 

wytycznych, w której juŜ wzywano do 

przeprowadzenia oceny, w tym 

szczegółowego sprawozdania finansowego 

obejmującego całkowite koszty, jakie 

pociągnęłoby za sobą proponowane 

podwyŜszenie dodatku na koszty pomocy 

parlamentarnej; przypomina, Ŝe 

podejmując decyzję na temat dodatkowych 

funduszy naleŜy uwzględnić dodatkowe 

koszty (przestrzeń biurowa, utrzymanie 

budynków, bezpieczeństwo, sprzęt IT itd.); 

dlatego postanawia umieścić odnośne 

środki w rezerwie oraz ponownie rozwaŜyć 

to zagadnienie po zapoznaniu się z oceną 

wykorzystania dodatku na pomoc 

parlamentarną i szacunkiem  całkowitych 

kosztów zwiększenia dodatku; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Poprawka  4 

Carl Haglund 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. odnotowuje decyzję Prezydium o 

wprowadzeniu dodatków dla posłów 

sprawujących dodatkowe urzędy o 

konsekwencjach dla budŜetu w wysokości 

400 000 EUR;  zauwaŜa jednak, Ŝe 

dyskusja na temat zasady budziła 

kontrowersje; w tym kontekście z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

konieczne jest przedłoŜenie dokumentów 

uzupełniających, aby otrzymać zwrot 

dodatkowych kosztów powstałych w 

trakcie wykonywania obowiązków; 

42. nie zatwierdza decyzji Prezydium o 

wprowadzeniu dodatków dla posłów 

sprawujących dodatkowe urzędy o 

konsekwencjach dla budŜetu w wysokości 

400 000 EUR;  jest zdania, Ŝe wyniki prac 

tymczasowej grupy roboczej ds. oceny 

wdraŜania statutów posła i asystenta 

powinny być znane przed podejmowaniem 

decyzji na temat dodatku dla posłów 

sprawujących urzędy; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/5 

Poprawka  5 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. z zadowoleniem przyjmuje załącznik 

do budŜetu dotyczący zarządzania 

środowiskiem, który dokonuje rzetelnego 

technicznego przeglądu odpowiednich 

pozycji budŜetowych; uwaŜa w tym 

kontekście, Ŝe korzystne byłoby równieŜ, 

gdyby ten sam załącznik do sprawozdań 

rocznych EMAS zawierał więcej 

informacji na temat zróŜnicowanego śladu 

węglowego budynków Parlamentu w 

Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu oraz 

skutków podróŜowania i transportu 

związanego z sesjami, przedstawiał 

aktualne wyniki działań mających na celu 

zmniejszenie śladu węglowego Parlamentu 

i prezentował korzystny wpływ na 

środowisko tych inwestycji, a takŜe 

wszystkie oszczędności poczynione w 

perspektywie długoterminowej; 

34. z zadowoleniem przyjmuje załącznik 

do budŜetu dotyczący zarządzania 

środowiskiem, który dokonuje rzetelnego 

technicznego przeglądu odpowiednich 

pozycji budŜetowych; uwaŜa w tym 

kontekście, Ŝe korzystne byłoby równieŜ, 

gdyby ten sam załącznik do sprawozdań 

rocznych EMAS zawierał więcej 

informacji na temat zróŜnicowanego śladu 

węglowego, przedstawiał aktualne wyniki 

działań mających na celu zmniejszenie 

śladu węglowego Parlamentu i prezentował 

korzystny wpływ na środowisko tych 

inwestycji, a takŜe wszystkie oszczędności 

poczynione w perspektywie 

długoterminowej; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/6 

Poprawka  6 

Derek Vaughan, Göran Färm 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2011 - sekcja 1 - Parlament 

2010/2005(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa członków Prezydium/ 

odpowiednie słuŜby do przedstawienia 

Komisji BudŜetowej prototypu systemu 

zarządzania wiedzą przed pierwszym 

czytaniem w Parlamencie, tak aby dać 

posłom czas na wniesienie wkładu do 

dyskusji; 

Or. en 

 

 


