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26.3.2014 A7-0246/10 

Poprawka  10 

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. zauwaŜa z zaniepokojeniem, Ŝe z 

uwagi na powszechne apele o oszczędności 

delegacje międzyparlamentarne mogą mieć 

ograniczone moŜliwości eksponowania roli 

Parlamentu w obszarze stosunków 

zewnętrznych w takim samym zakresie jak 

inne instytucje unijne, a zwłaszcza 

Komisja i Rada, oraz Ŝe osłabieniu ulec 

moŜe wymiar parlamentarny polityki 

zewnętrznej i konsolidacja dyplomacji 

parlamentarnej jako uzupełnienia 

działalności Komisji i ESDZ; w związku z 

tym uwaŜa za kluczowe, aby nie 

zaprzepaszczono wiedzy i doświadczenia 

zdobytego w kontrolowaniu i 

eksponowaniu europejskich projektów 

przez Parlament oraz aby proponowane 

środki nie zmniejszały moŜliwości i 

skuteczności dialogu 

międzyparlamentarnego prowadzonego 

przez Parlament z innymi krajami, 

zwłaszcza w sytuacji braku politycznej 

stabilności i zagroŜenia demokracji 

(arabska wiosna, konflikt na Bliskim 

Wschodzie, konflikt na Ukrainie, 

przygotowania do konfliktowych wyborów 

itd.); 

63. zauwaŜa z zaniepokojeniem, Ŝe z 

uwagi na powszechne apele o oszczędności 

delegacje międzyparlamentarne mogą mieć 

ograniczone moŜliwości eksponowania roli 

Parlamentu w obszarze stosunków 

zewnętrznych w takim samym zakresie jak 

inne instytucje unijne, a zwłaszcza 

Komisja i Rada, oraz Ŝe osłabieniu ulec 

moŜe wymiar parlamentarny polityki 

zewnętrznej i konsolidacja dyplomacji 

parlamentarnej jako uzupełnienia 

działalności Komisji i ESDZ; w związku z 

tym uwaŜa za kluczowe, aby nie 

zaprzepaszczono wiedzy i doświadczenia 

zdobytego w kontrolowaniu i 

eksponowaniu europejskich projektów 

przez Parlament oraz aby proponowane 

środki nie zmniejszały moŜliwości i 

skuteczności dialogu 

międzyparlamentarnego prowadzonego 

przez Parlament z innymi krajami, 

zwłaszcza w sytuacji braku politycznej 

stabilności i zagroŜenia demokracji 

(arabska wiosna, konflikt na Bliskim 

Wschodzie, konflikt na Ukrainie, 

przygotowania do konfliktowych wyborów 

itd.); zdecydowanie zaleca 

zagwarantowanie właściwego poziomu 

koordynacji ze słuŜbami ESDZ w zakresie 

przygotowań i wysokiej zdolności 

reagowania, aby zagwarantować 

bezpieczeństwo zewnętrznych misji i 
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delegacji Parlamentu; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Poprawka  11 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 41a. zauwaŜa, ze pewne wymogi zawarte w 

rocznych sprawozdaniach w sprawie 

absolutorium zatwierdzone przez 

Parlament na sesji plenarnej nie zostały 

spełnione; zauwaŜa, Ŝe sekretarz 

generalny twierdzi, iŜ wymogi te wchodzą 

w zakres kompetencji Prezydium 

Parlamentu lub Konferencji 

Przewodniczących Parlamentu; nalega, 

by wymogi zgłoszone na sesji plenarnej i 

zawarte w rocznych sprawozdaniach w 

sprawie absolutorium zostały w pełni 

wdroŜone; 

Or. en 



 

AM\1024929PL.doc  PE529.692v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

26.3.2014 A7-0246/12 

Poprawka  12 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 

duŜego ryzyka finansowego dla budŜetu 

Parlamentu związanego z 

gwarantowaniem wypłat z funduszu 

emerytalnego, gdy decyzje inwestycyjne są 

podejmowane przez strony trzecie; uwaŜa 

zatem, Ŝe fundusz powinien podlegać 

pełnej kontroli administracji Parlamentu 

zgodnie ze ścisłymi wytycznymi sekretarza 

generalnego; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Poprawka  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 97 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 97a. jest zaniepokojony ustaleniami 

zawartymi w sprawozdaniu DG ds. 

Innowacji i Wsparcia Technologicznego 

na temat struktury ICT, z których wynika, 

Ŝe Parlament przeznacza obecnie 

pieniądze podatników na zapory sieciowe 

od dostawców uwikłanych w powaŜne 

naruszenia praw człowieka wobec 

szanowanych grup niezaleŜnych 

dziennikarzy w krajach trzecich; zauwaŜa, 

Ŝe rozwiązania w kwestii zapór sieciowych 

moŜliwe dzięki otwartemu 

oprogramowaniu są łatwo dostępne i 

naleŜy z nich korzystać; apeluje, Ŝe 

kwestią najwyŜszej wagi jest zadbanie o to, 

aby Parlament i jego administracja nie 

były postrzegane jako podmioty 

przyczyniające się do ubóstwa i ucisku w 

wyniku zamówień w dziedzinie ICT; 

Or. en 

 

 


