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28.4.2015 A8-0144/1 

Poprawka  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uwaŜa, Ŝe Parlament powinien dać 

przykład i poczynić szczególne wysiłki w 

odniesieniu do wielkości swojego budŜetu 

oraz wzrostu wydatków w stosunku do 

2015 r.; podkreśla, Ŝe budŜet na 2016 r. 

powinien być określony w oparciu o 

realistyczne przesłanki, powinien być 

spójny z zasadą dyscypliny budŜetowej i 

naleŜytego zarządzania finansami; 

6. uwaŜa, Ŝe Parlament powinien dać 

przykład i poczynić szczególne wysiłki w 

odniesieniu do wielkości swojego budŜetu 

oraz niezwiększania wydatków w stosunku 

do 2015 r.; podkreśla, Ŝe budŜet na 2016 r. 

powinien być określony w oparciu o 

realistyczne przesłanki, powinien być 

spójny z zasadą dyscypliny budŜetowej i 

naleŜytego zarządzania finansami; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, Ŝe aby umoŜliwić posłom do 

Parlamentu wykonywanie mandatów i 

zwiększyć zdolność Parlamentu do 

wykonywania wszystkich jego uprawnień, 

naleŜy zapewnić wystarczający poziom 

zasobów; podkreśla, Ŝe naleŜy pokryć 

wydatki statutowe i obowiązkowe 

niezbędne w 2016 r.; 

8. podkreśla, Ŝe aby umoŜliwić posłom do 

Parlamentu wykonywanie mandatów i 

zwiększyć zdolność Parlamentu do 

wykonywania wszystkich jego uprawnień, 

naleŜy zapewnić wystarczający poziom 

zasobów, ale uwaŜa za niewłaściwe 

zwiększenie dodatku na koszty pomocy 

parlamentarnej; podkreśla, Ŝe naleŜy 

pokryć wydatki statutowe i obowiązkowe 

niezbędne w 2016 r.; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. ubolewa nad ogromnym zwiększeniem 

finansowania europejskich partii i 

fundacji politycznych; uwaŜa, Ŝe ta linia 

budŜetowa nie stanowi priorytetu, a 

jedynie sposób na marnotrawienie 

pieniędzy unijnych podatników; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uwaŜa, Ŝe ogólny wzrost wydatków w 

budŜecie Parlamentu na rok 2016 w 

stosunku do roku 2015 naleŜy określić za 

pomocą dwóch następujących czynników: 

10. uwaŜa, Ŝe nie ma potrzeby zwiększać 

wydatków w budŜecie Parlamentu na rok 

2016 w stosunku do roku 2015; 

i) stopy wzrostu bieŜących wydatków, 

która nie moŜe przekroczyć 1,6%; 

 

ii) wzrostu wydatków nadzwyczajnych 

koniecznych w 2016 r., aby zwiększyć 

bezpieczeństwo w budynkach Parlamentu 

Europejskiego i bezpieczeństwo 

cybernetyczne w Brukseli, na co 

przeznaczone ma być maksymalnie 15 mln 

EUR; 

 

podkreśla, Ŝe w tym celu konieczne są 

oszczędności w innych obszarach; 

 

Or. en 



 

AM\1059522PL.doc  PE555.200v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

28.4.2015 A8-0144/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ustanawia swe wydatki 

bieŜące/operacyjne na rok 2016 na 

poziomie 1 823 648 600 EUR, co stanowi 

wzrost o 1,6% w stosunku do budŜetu na 

rok 2015, i dodaje do projektu 

preliminarza budŜetowego wyjątkowe 

wydatki nadzwyczajne w kwocie 15 mln 

EUR, które w 2016 r. są niezbędne w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa swych 

budynków w Brukseli, a takŜe 

bezpieczeństwa cybernetycznego 

Parlamentu; 

12. ustanawia swe wydatki na rok 2016 na 

poziomie 1 794 929 112 EUR, co 

odpowiada budŜetowi na rok 2015, i 

uwaŜa, Ŝe wyjątkowe wydatki 

nadzwyczajne w kwocie 15 mln EUR, 

które w 2016 r. są niezbędne w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa budynków 

Parlamentu w Brukseli, a takŜe jego 

bezpieczeństwa cybernetycznego, naleŜy 

pokryć z oszczędności w innych liniach 

budŜetowych; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Poprawka  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uwaŜa, Ŝe naleŜy wyposaŜyć Parlament 

w nowoczesną, umoŜliwiającą duŜą 

wydajność przestrzeń pracy dla posłów i 

pracowników instytucji; 

20. uwaŜa, Ŝe naleŜy wyposaŜyć Parlament 

w nowoczesną, umoŜliwiającą duŜą 

wydajność przestrzeń pracy dla posłów i 

pracowników instytucji; zachęca jednak 

do niepodejmowania Ŝadnych 

niepotrzebnych i kosztownych decyzji 

przed przeprowadzeniem gruntownej 

analizy opłacalności; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa sekretarza generalnego do 

przedstawienia Komisji BudŜetowej 

sprawozdania w sprawie oceny kampanii 

wyborczej Parlamentu z 2014 r., a takŜe 

skuteczności działań komunikacyjnych 

Parlamentu ukierunkowanych na ogół 

obywateli; 

28. wzywa sekretarza generalnego do 

przedstawienia Komisji BudŜetowej 

sprawozdania w sprawie oceny kampanii 

wyborczej Parlamentu z 2014 r., a takŜe 

skuteczności działań komunikacyjnych 

Parlamentu ukierunkowanych na ogół 

obywateli; przypomina o swoich obawach 

dotyczących wykorzystywania środków 

publicznych na tego rodzaju kampanie 

propagandowe; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. zwraca się do Prezydium o 

przeprowadzenie niezaleŜnej oceny 

pierwszego Europejskiego Spotkania 

MłodzieŜy, zanim zorganizowane zostanie 

drugie spotkanie; 

30. zwraca się do Prezydium o 

przeprowadzenie niezaleŜnej oceny 

pierwszego i kosztownego Europejskiego 

Spotkania MłodzieŜy, zanim 

zorganizowane zostanie drugie spotkanie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Poprawka  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. przyjmuje do wiadomości, Ŝe otwarcie 

Domu Historii Europejskiej planowane 

jest na rok 2016; zwraca się do sekretarza 

generalnego o przedłoŜenie Komisji 

BudŜetowej w odpowiednim czasie − 

zanim Parlament przystąpi do czytania 

jesienią 2015 r. − zaktualizowanego 

programowania budŜetowego na następne 

pięć lat dotyczącego wydatków 

operacyjnych i związanych z 

funkcjonowaniem przewidzianych na 

Dom Historii Europejskiej od momentu 

jego otwarcia, w tym dotyczącego wkładu 

Komisji; przypomina, Ŝe w sekcji 3 

budŜetu na rok 2014 utworzono nową 

linię budŜetową 16 03 04 „Dom Historii 

Europejskiej” dla wkładu Komisji w 

koszty operacyjne Domu Historii 

Europejskiej; 

31. uwaŜa, Ŝe Dom Historii Europejskiej 

jest zbędny, mając na względzie 

Parlamentarium, w którym mieści się juŜ 

specjalny dział poświęcony historii 

integracji europejskiej; w związku z tym 

wzywa sekretarza generalnego do 

uwzględnienia alternatywnych rozwiązań 

dla budynku im. Eastmana i do 

porzucenia projektu Domu Historii 

Europejskiej; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 

wzmocnienia sekretariatów komisji 

parlamentarnych w celu udzielenia posłom 

wsparcia niezbędnego do sprawowania 

kontroli, w szczególności w tych 

komisjach parlamentarnych o największej 

liczbie, obecnie lub w przyszłości, aktów 

wykonawczych i delegowanych; 

35. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 

wzmocnienia sekretariatów komisji 

parlamentarnych w celu udzielenia posłom 

wsparcia niezbędnego do sprawowania 

kontroli, w szczególności w tych 

komisjach parlamentarnych o największej 

liczbie, obecnie lub w przyszłości, aktów 

wykonawczych i delegowanych; 

podkreśla, Ŝe kaŜde zwiększenie środków 

powinno odbywać się w kaŜdym 

przypadku wyłącznie poprzez 

przesunięcia; 

Or. en 

 

 


