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Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutorium za 2014 r.: budżet ogólny UE – Komitet Regionów 

2015/2160(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zauważa jednak, że całkowitą kwotę 8 

277 556 EUR wydano w 2014 r. tylko na 

koszty podróży i posiedzeń członków i 

zastępców członków Komitetu, do tego 

409 100 EUR na podróże służbowe i 

koszty podróży pracowników; uważa, że 

liczba podróży służbowych (787) jest 

wyjątkowo wysoka, podobnie jak wydatki 

na zwrot kosztów podróży członków i 

udziału w posiedzeniach; uważa, że 

podróże służbowe odbywane przez 

członków Komitetu powinny być jasno 

opisane w rocznym sprawozdaniu z 

działalności, ze szczegółowym 

wyróżnieniem wydatków oraz analizą 

kosztów i korzyści; podkreśla, że 

odniesienie do podróży służbowych 

członków Komitetu jest niejasne, 

nieprecyzyjne i nie podaje jasnych danych 

liczbowych; wzywa Komitet, aby w swoim 

rocznym sprawozdaniu z działalności 

zawsze ujmował dane dotyczące podróży 

służbowych członków Komitetu; 

8. zauważa, że całkowitą kwotę 8 277 556 

EUR wydano w 2014 r. tylko na koszty 

podróży i posiedzeń członków i zastępców 

członków Komitetu, do tego 409 100 EUR 

na podróże służbowe i koszty podróży 

pracowników; uważa, że podróże służbowe 

odbywane przez członków Komitetu 

powinny być opisane w rocznym 

sprawozdaniu z działalności; 

Or. en 
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Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa do częstego korzystania z 

wideokonferencji i wszystkich 

odpowiednich narzędzi, aby znacznie 

ograniczyć koszty; nie rozumie, w jaki 

sposób duża liczba podróży służbowych do 

Grecji lub Włoch (odpowiednio 77 i 125) 

przekłada się na wartość dodaną dla 

obywateli tych państw lub innych 

obywateli Unii; 

14. wzywa do częstego korzystania z 

wideokonferencji i wszystkich 

odpowiednich narzędzi, aby znacznie 

ograniczyć koszty; zauważa, że w 2014 r. 

odbywano podróże służbowe do Grecji lub 

Włoch (odpowiednio 77 i 125) w celu 

organizowania i odbywania posiedzeń w 

państwach członkowskich sprawujących 

rotacyjną prezydencję w UE; 

Or. en 
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Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 

przez Komitet decyzji ustanawiającej 

zasady dotyczące informowania o 

nieprawidłowościach, które weszły w życie 

z dniem 1 stycznia 2016 r.; uważa, że 

wdrożenie tych przepisów trwało zbyt 

długo; zwraca się do Komitetu o 

opublikowanie i egzekwowanie ich bez 

dalszej zwłoki oraz o informowanie organu 

udzielającego absolutorium o postępach we 

wdrażaniu w rocznym sprawozdaniu z 

działalności; 

32. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 

przez Komitet decyzji ustanawiającej 

zasady dotyczące informowania o 

nieprawidłowościach1, które weszły w 

życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; uważa, że 

wdrożenie tych przepisów trwało zbyt 

długo; zwraca się do Komitetu o 

opublikowanie i egzekwowanie ich bez 

dalszej zwłoki oraz o informowanie organu 

udzielającego absolutorium o postępach we 

wdrażaniu w rocznym sprawozdaniu z 

działalności; wyraża natomiast 

zadowolenie ze ścisłej współpracy 

Komitetu Regionów z Komitetem ds. 

Europejskiego Systemu Statystycznego w 

opracowywaniu wewnętrznych zasad 

informowania o nieprawidłowościach, 

ponieważ niektóre służby i pracownicy 

tych organów są wspólne; z zadowoleniem 

przyjmuje też retroaktywne egzekwowanie 

tych zasad; 

__________________ __________________ 

1 Decyzja nr 508/2015 Komitetu Regionów 

z dnia 17 grudnia 2015 r., ustanawiająca 

zasady dotyczące informowania o 

nieprawidłowościach. 

1 Decyzja nr 508/2015 Komitetu Regionów 

z dnia 17 grudnia 2015 r., ustanawiająca 

zasady dotyczące informowania o 

nieprawidłowościach. 
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Projekt rezolucji Poprawka 

34. przyjmuje do wiadomości, że zdaniem 

Komitetu w roku budżetowym 2014 nie 

zaszły przypadki konfliktu interesów; 

wzywa Komitet do publikowania 

życiorysów i deklaracji o braku konfliktu 

interesów wszystkich członków Komitetu i 

pracowników wyższego szczebla 

zarządzania oraz do przyjęcia wewnętrznej 

polityki i jasnych zasad dotyczących 

zapobiegania konfliktom interesów i 

zarządzania nimi oraz przypadków „drzwi 

obrotowych”, zgodnie z wytycznymi 

opublikowanymi przez Komisję; oczekuje 

od Komitetu przedstawienia Parlamentowi 

tych życiorysów, deklaracji o braku 

konfliktu interesów i zasad do końca 

czerwca 2016 r.; 

34. przyjmuje do wiadomości, że zdaniem 

Komitetu w roku budżetowym 2014 nie 

zaszły przypadki konfliktu interesów; 

wzywa Komitet do publikowania 

życiorysów i deklaracji o braku konfliktu 

interesów wszystkich członków Komitetu 

oraz do przyjęcia wewnętrznej polityki i 

jasnych zasad dotyczących zapobiegania 

konfliktom interesów i zarządzania nimi 

oraz przypadków „drzwi obrotowych”, 

zgodnie z wytycznymi opublikowanymi 

przez Komisję; oczekuje od Komitetu 

przedstawienia Parlamentowi tych 

życiorysów, deklaracji o braku konfliktu 

interesów i zasad do końca czerwca 2016 

r.; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

35. odnotowuje wysiłki i osiągnięcia 

Komitetu w usprawnianiu polityki 

informacyjnej i komunikacyjnej; 

35. odnotowuje wysiłki i osiągnięcia 

Komitetu w usprawnianiu polityki 

informacyjnej i komunikacyjnej; zachęca 

Komitet do nasilenia współpracy 

międzyinstytucjonalnej w celu poprawy 

komunikacji i widoczności, jak również do 

wzmocnienia obecności członków 

instytucji na szczeblu krajowym; 

przyjmuje z zadowoleniem każde dalsze 

działanie Komitetu w tym zakresie, które 

może zwiększyć przepływ informacji, aby 

uzyskać przez to również większą 

przejrzystość; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. stwierdza, że choć wykaz działań 

Komitetu na 2014 r. służących wsparciu 

polityki Unii jest dość obszerny, ich 

praktyczne wyniki omówiono niejasno i 

nieprecyzyjnie; wzywa do 

przeprowadzenia gruntownej analizy 

SWAT dotyczącej wyników oraz 

opracowania wskaźników SMART dla 

celów Komitetu, wraz z opisem 

bezpośrednich korzyści, które przyniesie 

obywatelom Unii mandat i działalność 

Komitetu. 

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1092758PL.doc  PE582.501v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

20.4.2016 A8-0132/7 

Poprawka  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Absolutorium za 2014 r.: budżet ogólny UE – Komitet Regionów 

2015/2160(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. stwierdza, że choć wykaz działań 

Komitetu na 2014 r. służących wsparciu 

polityki Unii jest dość obszerny, ich 

praktyczne wyniki omówiono niejasno i 

nieprecyzyjnie; wzywa do 

przeprowadzenia gruntownej analizy 

SWAT dotyczącej wyników oraz 

opracowania wskaźników SMART dla 

celów Komitetu, wraz z opisem 

bezpośrednich korzyści, które przyniesie 

obywatelom Unii mandat i działalność 

Komitetu. 

38. stwierdza, że wprawdzie wykaz działań 

Komitetu na 2014 r. służących wsparciu 

polityki Unii jest dość obszerny, jednak ich 

praktyczne wyniki omówiono niejasno i 

nieprecyzyjnie; apeluje od Komitetu o 

przedstawienie opisu bezpośrednich 

korzyści, które przyniesie obywatelom 

Unii mandat i działalność Komitetu, co 

posłuży poprawie i optymalizacji jego 

praktycznego wpływu; 

Or. en 

 

 


