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28.4.2015 A8-0144/13 

Poprawka  13 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 4 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. odnotowuje, Ŝe na koniec roku 
przesunięto w zeszłorocznym budŜecie 
71,5 mln EUR, co stanowi 4% całego 
budŜetu; uwaŜa, Ŝe jest to wyraźną oznaką 
przekroczenia budŜetu, i dlatego uwaŜa, Ŝe 
wzrost środków w tegorocznym budŜecie o 
około 2% wystarczałby całkowicie do 
sfinansowania potrzeb Parlamentu; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Poprawka  14 
Helga Trüpel 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 17 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. uwaŜa jednak, Ŝe w kontekście 
bieŜącego kryzysu zwiększenie dodatków 
na sekretariat posłów do PE nie jest 
właściwe; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Poprawka  15 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 18 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. domaga się, by posłowie uzasadniali 
50% swych wydatków z dodatku na koszty 
ogólne, przedstawiając dowody ich 
poniesienia; uwaŜa, Ŝe stanowiłoby to 
wskazówkę, czy obecny poziom dodatku 
jest uzasadniony; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Poprawka  16 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 23 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. wyraŜa zdziwienie ponownym 
znacznym zwiększeniem wydatków na 
informatykę, które w większości nie są 
związane z bezpieczeństwem; zastanawia 
się, dlaczego wzrost w wysokości 3,9 mln 
EUR jest potrzebny na cele tłumaczenia 
pisemnego, zaś w wysokości 3,6 mln EUR 
na zasoby ludzkie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Poprawka  17 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 23 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. uwaŜa, Ŝe ze względu na coraz szersze 
korzystanie z elektronicznych mediów i 

sprzętu elektronicznego, naleŜy zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo w 

dziedzinie IT, aby zapewnić moŜliwie 

najwyŜszy poziom bezpieczeństwa 

systemów informacyjnych i 

komunikacyjnych; uwaŜa, Ŝe wszelkie 
środki w tej dziedzinie powinny być oparte 

na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu, a 

decyzję w tej sprawie naleŜy podjąć w 

ramach procedury budŜetowej; 

23. uwaŜa, Ŝe ze względu na coraz szersze 
korzystanie z elektronicznych mediów i 

sprzętu elektronicznego, naleŜy zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo w 

dziedzinie IT, aby zapewnić moŜliwie 

najwyŜszy poziom bezpieczeństwa 

systemów informacyjnych i 

komunikacyjnych; uwaŜa, Ŝe wszelkie 
środki w tej dziedzinie powinny być oparte 

na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu, a 

decyzję w tej sprawie naleŜy podjąć w 

ramach procedury budŜetowej; uwaŜa, Ŝe 
najlepszym sposobem na osiągnięcie 
bezpieczeństwa cybernetycznego jest 
zwiększenie korzystania z otwartego 
oprogramowania oraz kodowanie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Poprawka  18 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 27 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. uwaŜa, Ŝe naleŜałoby zdecydować się 
na poŜyczkę w celu sfinansowania 
pozostałych kosztów związanych z 
budynkiem KAD, tak aby uniknąć zbyt 
duŜego wzrostu budŜetu Parlamentu; 
uwaŜa, Ŝe nadwyŜki na koniec roku mogą 
pozwolić na szybszą spłatę takiej poŜyczki; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Poprawka  19 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 30 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. jest otwarty na pomysł stworzenia 
replik zwieńczonego sukcesem 
Parlamentarium w głównych miastach 
europejskich; uwaŜa jednak, Ŝe powinno 
to zostać zrealizowane najpierw w tych 
państwach członkowskich, w których 
eurosceptycyzm stanowi prawdziwy 
problem; nie uwaŜa zatem, Ŝe Berlin 
powinien być pierwszą nową lokalizacją; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Poprawka  20 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 30 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30b. domaga się poczynienia starań w 
celu ułatwienia wizyty w centrum dla 
zwiedzających obywatelom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji i 
uczestniczącym w projektach funduszu 
społecznego; zwraca się do sekretarza 
generalnego o przedstawienie propozycji 
w celu zwrotu kosztów podróŜy, we 
współpracy i w koordynacji z kolejami, w 
ramach pewnych odległości i limitów; 

Or. en 



 

AM\1059519PL.doc  PE555.200v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

28.4.2015 A8-0144/21 

Poprawka  21 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 30 c (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30c. zwraca się o ocenę kosztów 
związanych z oficjalnymi grupami gości 
posłów do PE; uwaŜa, Ŝe przydzielone 
środki nie były juŜ wystarczające, gdyŜ ich 
kwoty nie zmieniały się od wielu lat, 
podczas gdy np. ceny zakwaterowania i 
biletów stale rosną; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Poprawka  22 
Indrek Tarand 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budŜetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Projekt rezolucji 
Śródtytuł – ustępy 30 d i 30 e (nowe) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ślad środowiskowy Parlamentu 

 30d. przypomina, Ŝe Parlament ma 
obowiązek działać w zrównowaŜony 
sposób; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz eliminowania papierowej formy 
dokumentów oraz wielce przydatne 
działania podejmowane w ramach 
podejścia EMAS; uwaŜa, Ŝe proces EMAS 
wymaga stałego wsparcia budŜetowego; 

 30e. zwraca się o ocenę wyników 
podejścia opartego na dobrowolności w 
odniesieniu do korzystania z klasy biznes 
w lotach na krótkich dystansach; 

Or. en 

 

 


