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15.10.2014 A8-0014/35 

Poprawka  35 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. podkreśla, Ŝe unijne programy badań 
naukowych i innowacji, będące filarem 
strategii wzrostu, powinny wspierać 
rozwój społeczny i rozwiązać problemy, z 
którymi boryka się UE, takie jak ubóstwo i 
wykluczenie społeczne; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/36 

Poprawka  36 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. podkreśla, Ŝ budŜet UE musi 
promować rozwój społeczny i spójność, a 
nie politykę oszczędnościową, obniŜanie 
wynagrodzeń i niszczenie tkanki 
społecznej w krajach objętych 
programami dostosowawczymi; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/37 

Poprawka  37 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. przypomina raz jeszcze, Ŝe budŜet UE 

nie powinien być postrzegany i oceniany 
po prostu jako pozycja finansowa dodana 
do budŜetów krajowych i obciąŜająca je, 
ale przeciwnie, naleŜy go pojmować jako 
szansę na nadanie impetu tym 
inicjatywom i inwestycjom, które stanowią 
korzyść i wartość dodaną dla Unii jako 
całości, a które w przewaŜającej mierze są 
ustalane wspólnie przez Parlament i Radę; 

3. przypomina raz jeszcze, Ŝe budŜet UE w 
obecnym kształcie moŜe być uwaŜany za 
obciąŜenie budŜetów krajowych, oraz Ŝe 
musi on wspierać państwa członkowskie w 
promowaniu strategii politycznych na 
rzecz państwa opiekuńczego, bezpiecznych 
i stałych miejsc pracy, uregulowania 
stosunków pracy oraz poprawy 
standardów Ŝycia w UE;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/38 

Poprawka  38 

Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Pablo Echenique, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. podkreśla fakt, Ŝe polityka 
oszczędnościowa UE wywołała presję na 
obniŜanie płac realnych w państwach 
członkowskich, oraz Ŝe spowoduje to 
przedłuŜenie kryzysu społecznego i 
gospodarczego; podkreśla, Ŝe budŜet UE 
naleŜy wykorzystywać do wspierania 
wysiłków słuŜących zwiększeniu płac 
realnych i zwalczaniu dumpingu 
socjalnego w państwach członkowskich;  

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/39 

Poprawka  39 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla, Ŝe bezrobocie jest 
najpilniejszym problemem w UE; jest 
zdania, Ŝe oŜywienie gospodarek państw 
członkowskich i stworzenie nowych miejsc 
pracy wymaga rezygnacji z polityki 
oszczędnościowej w UE, aby umoŜliwić 
państwom członkowskim realizowanie 
opcji politycznych, jakie odpowiadają 
najlepiej ich specyficznej sytuacji; dlatego 
uwaŜa, Ŝe budŜet UE powinien 
koncentrować się głównie na tworzeniu 
godziwych miejsc pracy oraz zapewnieniu 
trwałego wzrostu gospodarczego; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/40 

Poprawka  40 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. przypomina, Ŝe fundusze unijne, w 
tym dotacje Komisji na badania naukowe, 
nie mogą wspierać projektów 
wojskowych; podkreśla, Ŝe koncepcja 
technologii podwójnego zastosowania nie 
moŜe być wykorzystywana jako luka 
prawna do finansowania projektów o celu 
de facto wojskowym, takich jak drony 
stosowane w działaniach wojennych 
prowadzonych przy zastosowaniu 
zaawansowanych technologii oraz do 
nadzoru bezpieczeństwa; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/41 

Poprawka  41 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. niepochlebnie ocenia mechanizmy 
wprowadzone przez nowe rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów, takie jak 
warunkowość makroekonomiczna i 
rezerwa na wykonanie, które mogłyby 
negatywnie odbić się na władzach 
lokalnych i regionalnych w kontekście 
budŜetowym, wykraczającym poza ich 
kompetencje; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/42 

Poprawka  42 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. jest głęboko zaniepokojony, Ŝe Rada, 

utrzymując środki na zobowiązania na 

poziomie z projektu budŜetu (49 227 mln 

EUR), zmniejszyła środki na płatności o 

220 mln EUR, ustalając poziom środków 

na płatności w wysokości 51 382 mln 

EUR; 

38. jest głęboko zaniepokojony, Ŝe Rada, 

utrzymując środki na zobowiązania na 

poziomie z projektu budŜetu (49 227 mln 

EUR), zmniejszyła środki na płatności o 

220 mln EUR, ustalając poziom środków 

na płatności w wysokości 51 382 mln 

EUR; z niepokojem zauwaŜa, Ŝe o ile 
zaproponowany poziom środków na 
płatności zostanie przeznaczony głównie 
na pokrycie zaległych zobowiązań i 
zamknięcie programów (podczas gdy 
jednocześnie zwiększono zakres działania 
większości instrumentów – w tym 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym), Komisja 
oświadczyła, Ŝe zaległe płatności nadal 
będą rosły i przekroczą 23,4 mld EUR, 
którą to kwotę osiągnięto na koniec roku 
2013, nawet jeŜeli zatwierdzony zostanie 
projekt budŜetu korygującego nr 3/2014; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/43 

Poprawka  43 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. zauwaŜa z niepokojem, Ŝe w 6. 
sprawozdaniu w sprawie spójności 
wyraźnie stwierdzono, Ŝe rozbieŜności 
pomiędzy regionami się pogłębiły w 
szczególności podczas kryzysu w latach 
2008–2011, co oznacza, Ŝe naleŜy znacznie 
zintensyfikować wysiłki w ramach polityki 
spójności, aby zrealizować cele spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
określone w art. 174 TFUE; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/44 

Poprawka  44 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla, Ŝe dział 1b zawiera 

największą część zobowiązań 

pozostających do realizacji, co utrudnia 

zwrot środków juŜ wydanych przez 

państwa członkowskie i regiony będące 

beneficjentami; podkreśla, Ŝe praktyka ta 

spowodowała powaŜne konsekwencje dla 

państw członkowskich i regionów 

najbardziej dotkniętych kryzysem; ubolewa 

nad tym, Ŝe Rada wydaje się całkowicie 

ignorować tę kwestię; podkreśla, Ŝe w 

okresie, kiedy większość państw 

członkowskich z trudem znajduje źródła 

finansowania projektów mogących 

przyczynić się do powstawania nowych 

miejsc pracy, polityka regionalna Unii 

stanowi waŜne narzędzie przezwycięŜenia 

takich niedoborów; 

39. podkreśla, Ŝe dział 1b zawiera 

największą część zobowiązań 

pozostających do realizacji, co utrudnia 

zwrot środków juŜ wydanych przez 

państwa członkowskie i regiony będące 

beneficjentami; podkreśla, Ŝe praktyka ta 

spowodowała powaŜne konsekwencje dla 

państw członkowskich i regionów 

najbardziej dotkniętych kryzysem; ubolewa 

nad tym, Ŝe Rada wydaje się całkowicie 

ignorować tę kwestię; podkreśla, Ŝe w 

okresie, kiedy większość państw 

członkowskich z trudem znajduje źródła 

finansowania projektów mogących 

przyczynić się do powstawania nowych 

miejsc pracy, polityka regionalna Unii 

stanowi waŜne narzędzie przezwycięŜenia 

takich niedoborów; przypomina, Ŝe takie 
instrumenty jak EFS, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Fundusz 
Spójności lub Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych mają 
szczególne znaczenie w czasach kryzysu, 
oraz Ŝe pierwszymi ofiarami spadku 
zarobków są zawsze słabsze podmioty 
takie jak państwa członkowskie 
borykające się z ograniczeniami 
budŜetowymi, władze lokalne i regionalne, 
regiony najbardziej oddalone, MŚP, 
organizacje pozarządowe i partnerzy 
społeczni; 
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Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/45 

Poprawka  45 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. postanawia przywrócić projekt budŜetu 

w środkach na płatności w liniach 

budŜetowych przeznaczonych na nowe 

programy, w których Rada dokonała cięć, 

oraz wyjść poza projekt budŜetu w 

środkach na płatności w szeregu linii, 

szczególnie tych dotyczących zakończenia 

programów w ramach WRF 2007–2013; 

40. postanawia przywrócić projekt budŜetu 

w środkach na płatności w liniach 

budŜetowych przeznaczonych na nowe 

programy, w których Rada dokonała cięć, 

oraz wyjść poza projekt budŜetu w 

środkach na płatności w szeregu linii, 

szczególnie tych dotyczących zakończenia 

programów w ramach WRF 2007–2013; 

zauwaŜa, Ŝe rok 2015 będzie drugim 
rokiem wdraŜania nowego cyklu 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych; podkreśla konieczność 
przeznaczenia wystarczających środków 
na zobowiązania i płatności, dzięki którym 
moŜliwe będzie objęcie przez programy 
zamierzonej liczby beneficjentów i tym 
samym spełnienie zamierzonych celów 
programów; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/46 

Poprawka  46 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. przypomina, Ŝe fundusze 
strukturalne nie mogą być 
wykorzystywane do bezpośredniego lub 
pośredniego wspierania przenoszenia 
usług lub produkcji do innych państw 
członkowskich; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/47 

Poprawka  47 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44a. uwaŜa, Ŝe refundacje wywozowe 
naleŜy znieść, poniewaŜ są one szkodliwe 
dla krajów rozwijających się, gdyŜ hamują 
zdolność tych krajów do rozwijania 
własnej produkcji Ŝywności oraz zakłócają 
handel;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/48 

Poprawka  48 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44b. uwaŜa, Ŝe naleŜy usunąć pozycję 
budŜetową przeznaczoną na refundacje 
wywozowe za Ŝywe zwierzęta, poniewaŜ 
nie ma powodu, dla którego naleŜałoby 
przewozić Ŝywe zwierzęta, a tym samym 
powodować ich niepotrzebne cierpienie;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/49 

Poprawka  49 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44c. uwaŜa, Ŝe nie naleŜy stosować 
Ŝadnych dopłat do wyrobów tytoniowych, 
poniewaŜ fundusze UE nie powinny być 
wykorzystywane do celów szkodliwych dla 
zdrowia;  

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/50 

Poprawka  50 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  56a. jest przekonany, Ŝe aby ograniczyć 
długoterminowe wydatki na cele 
wojskowe, konieczne jest przesunięcie 
środków budŜetowych z działań zbrojnych 
i strategii zapewniania bezpieczeństwa na 
politykę zagraniczną ukierunkowaną na 
obszary cywilne i na rozwój; przypomina o 
swoim stanowisku, zgodnie z którym 
środki w tej pozycji muszą zostać 
przeznaczone na pokojową i cywilną 
politykę zagraniczną zapewniającą 
wypełnienie zobowiązań Unii do 
wyeliminowania ubóstwa, 
zrównowaŜonego rozwoju, realizacji 
milenijnych celów rozwoju, kontroli 
zbrojeń, przestrzegania Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz 
rozbrojenia jądrowego; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/51 

Poprawka  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, 

Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Iosu Juaristi Abaunz, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, 

Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. podkreśla swoje poparcie dla 
bliskowschodniego procesu pokojowego 

oraz determinację, aby zagwarantować 

wystarczające środki na finansowanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 

spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 

na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i 

Autonomii Palestyńskiej poprzez 
podwyŜszenie poziomu środków na 
zobowiązania o 35,5 mln EUR w stosunku 

do projektu budŜetu; wyraŜa zaskoczenie z 

powodu ponownego obniŜenia przez Radę 

o 2,4 mln EUR środków na płatności 

przewidzianych w projekcie budŜetu na 

potrzeby UNRWA i Autonomii 

Palestyńskiej bez jasnego uzasadnienia i 

uwaŜa, Ŝe juŜ na etapie projektu budŜetu w 

tej linii budŜetowej było zbyt mało 

środków; 

57. nalega na konieczność zwiększenia 
poparcia dla bliskowschodniego procesu 
pokojowego oraz podkreśla swoją 
determinację, aby zagwarantować 

odpowiednie środki na finansowanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 

spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 

na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i 

Narodowej Władzy Palestyńskiej poprzez 
podwyŜszenie poziomu środków na 

płatności o 35,5 mln EUR oraz środków 
na zobowiązania o 382 mln EUR w 
stosunku do projektu budŜetu, aby 
zapewnić wystarczające zasoby w celu 
poprawy dramatycznej sytuacji 
humanitarnej i pomocy w odbudowie 
Strefy Gazy; wyraŜa zaskoczenie z powodu 
ponownego obniŜenia przez Radę o 2,4 

mln EUR środków na płatności 

przewidzianych w projekcie budŜetu na 

potrzeby UNRWA i Autonomii 

Palestyńskiej bez jasnego uzasadnienia i 

uwaŜa, Ŝe juŜ na etapie projektu budŜetu w 

tej linii budŜetowej było zbyt mało 

środków; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/52 

Poprawka  52 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  85b. jest zdania, Ŝe z uwagi na aktualny 
kryzys finansowy i społeczny od 
wynagrodzenia posłów do PE powinna 
być odprowadzana składka 
solidarnościowa w wysokości 7%, jak ma 
to miejsce w przypadku wynagrodzenia 
urzędników europejskich; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/53 

Poprawka  53 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  85c. ponawia swój wniosek o 
zaproponowanie rygorystycznych 
przepisów mających zastosowanie do 
wszystkich posłów do PE w celu 
zagwarantowania, Ŝe przyznawanie 
dodatku na pokrycie kosztów ogólnych 
będzie we wszystkich przypadkach 
przejrzyste, a dodatek zostanie 
wykorzystany wyłącznie na zakładane 
cele, przy czym naleŜy uwzględniać 
rzeczywiste koszty i unikać dublowania 
zwrotu tych samych kosztów; występuje z 
wnioskiem o opracowanie systemu, w 
którym posłowie do PE będą musieli co 
rok składać Sekretariatowi Parlamentu 
sprawozdanie z wykorzystania dodatku na 
pokrycie kosztów ogólnych, które będzie 
podlegać procedurom kontrolnym; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/54 

Poprawka  54 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  86a. jest zdania, Ŝe Parlament nie 
powinien prowadzić działalności 
muzealniczej; wzywa do zaprzestania 
finansowania Domu Historii 
Europejskiej; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/55 

Poprawka  55 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  86b. wzywa do wstrzymania programu 
EuroparlTV, poniewaŜ ma on bardzo 
niską oglądalność wśród bezpośrednich 
indywidualnych uŜytkowników; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/56 

Poprawka  56 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  90a. nalega, aby budŜet przeznaczony na 
komunikację był wykorzystywany 
wyłącznie na przekazywanie obywatelom 
wiarygodnych informacji dotyczących 
unijnych strategii politycznych, a takŜe 
podkreśla, Ŝe dotyczy to równieŜ 
działalności w mediach 
społecznościowych; podkreśla, Ŝe 
wszystkie działania finansowane z tej 
pozycji budŜetowej muszą być w pełni 
przejrzyste; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/57 

Poprawka  57 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 91 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 91a. jest zdania, Ŝe dotacje dla 
europejskich partii politycznych naleŜy 
zamrozić na poziomie z 2013 r., poniewaŜ 
europejskie partie polityczne moŜna 
równieŜ finansować ze składek od partii 
krajowych i z zasobów własnych; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/58 

Poprawka  58 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  85a. zwraca się do administracji o 
zbadanie, czy diety dzienne i dodatki 
związane z odległością nie są przyznawane 
za ten sam rodzaj wydatków, i uwaŜa, Ŝe 
jeŜeli taka sytuacja ma miejsce, naleŜy 
zlikwidować dodatek związany z 
odległością; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/59 

Poprawka  59 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 93 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 93a. ponownie przedstawia stanowisko, Ŝe 
Nagroda Dziennikarska Parlamentu 
Europejskiego jest niestosowna i naleŜy ją 
jak najszybciej znieść; 

Or. en 

 

 

 


