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13.10.2010 A7-0284/11 

Poprawka  11 

Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis i inni 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Punkt 40 a preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 40a. uwaŜa za niezbędne przedstawienie 

przez Komisję kompleksowej strategii w 

sprawie lepszej komunikacji z 

obywatelami UE oraz w sprawie 

utworzenia europejskiej sfery publicznej, 

zgodnie z międzyinstytucjonalną wspólną 

deklaracją „Partnerski proces 

komunikowania na temat Europy” z 

października 2008 r.; 

Or. en 



 

AM\834980PL.doc  PE450.377v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.10.2010 A7-0284/12 

Poprawka  12 

James Elles 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. rozumie wyraŜone przez niektóre 

delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, Ŝe 

presje wywierane na budŜety państw 

członkowskich w odniesieniu do roku 

budŜetowego 2011 są wyjątkowo 

intensywne i Ŝe oszczędności są tym 

bardziej konieczne, niemniej jednak 

uwaŜa, Ŝe arbitralne ograniczenia 

środków na płatności nie są zgodne z 

naleŜytym sporządzaniem budŜetu i uwaŜa 

ponadto, Ŝe arbitralne ograniczenia 

środków na zobowiązania zagraŜają 

realizacji uzgodnionych juŜ unijnych 

strategii politycznych i programów; 

6. rozumie wyraŜone przez niektóre 

delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, Ŝe 

presje wywierane na budŜety państw 

członkowskich w odniesieniu do roku 

budŜetowego 2011 są wyjątkowo 

intensywne i Ŝe oszczędności są tym 

bardziej konieczne; zauwaŜa, Ŝe szereg 

państw członkowskich dokonuje cięć w 

swych budŜetach (np. Niemcy oraz Wielka 

Brytania); uwaŜa, Ŝe nie naleŜy 

przyjmować w pośpiechu zwiększeń 

środków w szczególnie trudnej chwili dla 

UE i państw członkowskich; z tego 

powodu uwaŜa, Ŝe jedynym 

odpowiedzialnym podejściem wobec 

długoterminowych trendów jest 

zamroŜenie środków na poziomie z 

2010 r.; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/13 

Poprawka  13 

James Elles 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. odnotowuje, Ŝe wydatki z budŜetu 

ogólnego UE na organizacje pozarządowe 

opiewają na sumę ponad 1 000 000 000 

EUR (1 mld EUR); wyraŜa zaniepokojenie 

z powodu docelowego przeznaczenia 

niektórych z tych pozycji budŜetowych i 

zastanawia się, czy docelowe 

przeznaczenie tych funduszy podlega 

dostatecznej kontroli; domaga się od 

Komisji przedłoŜenia Parlamentowi 

Europejskiemu do dnia 30 kwietnia 

2011 r. szczegółowego sprawozdania w 

sprawie bieŜącej sytuacji; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Poprawka  14 

James Elles 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. wyraŜa zaniepokojenie sytuacją 

dotyczącą regulaminów pracowniczych, w 

ramach których pewne świadczenia 

emerytalne wydają się obecnie 

nieaktualne wobec obecnej sytuacji 

gospodarczej, zwłaszcza rosnące systemy 

emerytalno-rentowe, które przestają 

przystawać do propozycji podniesienia 

wieku emerytalnego w dobie wydłuŜającej 

się średniej długości Ŝycia; zastanawia się, 

dlaczego wciąŜ wypłaca się świadczenia 

emerytowanym komisarzom, skoro mają 

oni alternatywne zatrudnienie; stanowczo 

domaga się, by Komisja przedsięwzięła 

gruntowny przegląd obecnych procedur i 

do 30 kwietnia 2011 r. przedstawiła 

Parlamentowi Europejskiemu 

szczegółowe sprawozdanie; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Poprawka  15 

James Elles 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 62a. odnotowuje, Ŝe Parlament Europejski 

wydaje ogromne sumy na utrzymanie biur 

w państwach członkowskich UE i 

zastanawia się, czy środki te są 

uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczny 

postęp dokonany w komunikacji; domaga 

się przedstawienia przez sekretarza 

generalnego do 28 lutego 2011 r. 

szczegółowego sprawozdania 

prezentującego koszty prowadzenia tych 

biur oraz określającego, czy pracy tej nie 

dałoby się skuteczniej wykonać przy 

uŜyciu współczesnej technologii celem 

upowszechniania agendy Parlamentu; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/16 

Poprawka  16 

James Elles 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budŜetu na rok 2011 zmienionego przez Radę - 

wszystkie sekcje 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 62b. domaga się od sekretarza 

generalnego przedstawienia do dnia 28 

lutego 2011 r. szczegółowego 

sprawozdania w sprawie kosztów 

ponoszonych przez Parlament w związku z 

Wydziałem Kierowców; 

Or. en 

 

 


