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17.10.2018 A8-0313/29 

Poprawka  29 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. ubolewa, że po opublikowaniu w 

dniu 3 lutego 2014 r. pierwszego 

sprawozdania na temat zwalczania 

korupcji w UE Komisja odmówiła 

kontynuowania tej praktyki sporządzania 

sprawozdań rocznych i zamiast tego 

włączyła politykę antykorupcyjną do 

europejskiego semestru na rzecz 

koordynacji polityki gospodarczej; 

zauważa, że sprawozdania krajowe w 

kontekście europejskiego semestru na 

rzecz koordynacji polityki gospodarczej 

nie zawierają jasnego opisu aktualnej 

sytuacji, ani zaleceń dotyczących środków 

antykorupcyjnych dla wszystkich państw 

członkowskich; ponownie wzywa Komisję 

do przedłożenia Parlamentowi drugiego 

sprawozdania na temat zwalczania 

korupcji w UE i w tym kontekście do 

dokonania oceny działań 

antykorupcyjnych nie tylko pod względem 

strat gospodarczych, ale także do 

przeanalizowania szkodliwych skutków 

korupcji dla podstawowych praw 

obywateli Unii; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Poprawka  30 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 78a. uważa, że w rezolucji z dnia 18 

kwietnia 2018 r. w sprawie polityki 

Komisji w dziedzinie prawości Parlament 

wyraził zaniepokojenie procedurami 

mianowania urzędników wyższego 

szczebla i ponawia swój apel do Komisji o 

dokonanie przed końcem 2018 r. 

przeglądu procedury administracyjnej 

dotyczącej mianowania urzędników 

wyższego szczebla w celu pełnego 

zagwarantowania, że w ramach 

maksymalnej przejrzystości i równych 

szans wybrani zostaną najlepsi kandydaci; 

wzywa Komisję do dokonania również 

ogólnego przeglądu polityki rekrutacyjnej 

w odniesieniu do urzędników w celu 

uniknięcia konfliktów interesów, takich 

jak te zgłaszane przez organizacje 

pozarządowe1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Poprawka  31 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. zasadniczo potwierdza szacunki 

Komisji dotyczące potrzeb budżetowych 

agencji; uważa wobec tego, że wszelkie 

dalsze cięcia proponowane przez Radę 

stanowiłyby zagrożenie dla właściwego 

funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby 

im wypełnianie powierzonych im zadań; 

62. zasadniczo potwierdza szacunki 

Komisji dotyczące potrzeb budżetowych 

agencji; uważa wobec tego, że wszelkie 

dalsze cięcia proponowane przez Radę 

stanowiłyby zagrożenie dla właściwego 

funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby 

im wypełnianie powierzonych im zadań; 

wyraża zaniepokojenie, że ogólnie rzecz 

biorąc wyeksponowanie agencji względem 

obywateli Unii jest nadal ograniczone, 

podczas gdy w odniesieniu do 

odpowiedzialności i niezależności agencji 

wymagany jest wysoki poziom 

wyeksponowania; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Poprawka  32 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 63a. przypomina, że większość agencji 

unijnych wskazała, że nie chcą być 

uzależnione od opłat, które nie 

gwarantują stabilnego strumienia 

przychodów; podkreśla ponadto, że należy 

unikać konfliktów interesów 

wynikających z konieczności polegania na 

opłatach; wzywa Komisję do zbadania 

możliwości wprowadzenia systemu, w 

ramach którego opłaty byłyby wpłacane 

bezpośrednio do Komisji, a nie do agencji 

unijnych, oraz aby agencje unijne były 

nadal finansowane z budżetu Unii; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Poprawka  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. przyjmuje do wiadomości decyzję 

Sądu z dnia 25 września 2018 r. 

potwierdzającą odmowę udostępnienia 

przez Parlament dokumentów dotyczących 

diet dziennych, zwrotu kosztów podróży i 

dodatków na pomoc parlamentarną dla 

posłów (wyrok w sprawach T-639/15 do T-

666/15 Maria Psara i inni przeciwko 

Parlamentowi oraz T-94/16 Gavin 

Sheridan przeciwko Parlamentowi); 

79. przyjmuje do wiadomości decyzję 

Sądu z dnia 25 września 2018 r. 

potwierdzającą odmowę udostępnienia 

przez Parlament dokumentów dotyczących 

diet dziennych, zwrotu kosztów podróży i 

dodatków na pomoc parlamentarną dla 

posłów (wyrok w sprawach T-639/15 do T-

666/15 Maria Psara i inni przeciwko 

Parlamentowi oraz T-94/16 Gavin 

Sheridan przeciwko Parlamentowi); 

przypomina Prezydium, że na posiedzeniu 

plenarnym zaapelowano o większą 

przejrzystość i pilną potrzebę kontroli 

dodatku z tytułu kosztów ogólnych; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

utworzenie grupy roboczej ad hoc, której 

zadaniem będzie określenie i 

opublikowanie zasad dotyczących 

wykorzystania dodatku z tytułu kosztów 

ogólnych; wyraża jednak ubolewanie, że 

w oparciu o sprawozdanie grupy roboczej 

Prezydium mogło zgodzić się jedynie na 

niewyczerpujący wykaz kosztów 

kwalifikowalnych oraz na konieczność 

posiadania przez każdego posła do 

Parlamentu Europejskiego osobnego 

rachunku bankowego przeznaczonego do 

obsługi środków otrzymanych w ramach 

dodatku z tytułu kosztów ogólnych; 

ponawia swój apel do Prezydium o 

wprowadzenie następujących 
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dodatkowych zmian dotyczących dodatku 

z tytułu kosztów ogólnych: 

 –  zobowiązania posłów do 

przechowywania wszystkich rachunków 

dotyczących dodatku z tytułu kosztów 

ogólnych; 

 –  zobowiązania posłów do zwrotu 

niewydanej części dodatku z tytułu 

kosztów ogólnych z końcem ich mandatu; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Poprawka  34 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. przypomina, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny przyznał, że 

fundusz emerytalny powiązany z systemem 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów wyczerpie swoje zasoby 

kapitałowe na długo przed uregulowaniem 

zobowiązań z tytułu świadczeń 

emerytalnych, a być może nawet już w 

2024 r.; wzywa w związku z tym sekretarza 

generalnego i Prezydium, przy pełnym 

poszanowaniu statutu posła, do pilnego 

opracowania wraz z funduszem 

emerytalnym jasnego planu przejęcia 

przez Parlament zobowiązań i 

odpowiedzialności za system 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów bezpośrednio po wyborach w 2019 

r; 

81. przypomina, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny przyznał, że 

fundusz emerytalny powiązany z systemem 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów wyczerpie swoje zasoby 

kapitałowe na długo przed uregulowaniem 

zobowiązań z tytułu świadczeń 

emerytalnych, a być może nawet już w 

2024 r.; przypomina ponadto, że 

Parlament jest gwarantem wypłaty 

świadczeń emerytalnych, w przypadku gdy 

fundusz ten nie będzie w stanie wywiązać 

się ze swoich zobowiązań; wyraża 

poważne zaniepokojenie faktem, że w ten 

sposób marnotrawione są pieniądze 

podatników; zwraca się do sekretarza 

generalnego o opracowanie propozycji 

rozwiązania funduszu, zwracając 

jednocześnie uczestniczącym w nim 

posłom i byłym posłom składki, które sami 

opłacili; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Poprawka  35 

Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 93 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

93. utrzymuje ogólny poziom budżetu 

Rzecznika Praw Obywatelskich na 2019 r. 

na niezmienionym poziomie, zgodnie z 

propozycją Komisji zawartą w projekcie 

budżetu; 

93. utrzymuje ogólny poziom budżetu 

Rzecznika Praw Obywatelskich na 2019 r. 

na niezmienionym poziomie, zgodnie z 

propozycją Komisji zawartą w projekcie 

budżetu; podkreśla, że liczba spraw, 

którymi zajmuje się Europejski Rzecznik 

Praw Obywatelskich, znacznie wzrosła i że 

istnieje ryzyko, iż urząd Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich może 

szybko znaleźć się w obliczu niedoboru 

pracowników oraz niedofinansowania; 

podkreśla ponadto, że ten brak zasobów 

może ponadto utrudniać Rzecznikowi 

podejmowanie nowych i bardzo 

potrzebnych zadań, takich jak pomoc 

osobom zgłaszającym przypadki nadużyć 

w instytucjach unijnych, przy czym 

Rzecznik wyraziła gotowość osobistego 

podjęcia się tego zadania, jeśli Komisja i 

Parlament zdecydują, że konieczne jest 

powołanie unijnego organu ds. osób 

zgłaszających przypadki nadużyć; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Poprawka  36 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że fundusze w ramach 

polityki spójności nie powinny 

bezpośrednio ani pośrednio wspierać 

przeniesienia w rozumieniu art. 2 ust. 61a 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014; wzywa organy zarządzające 

państw członkowskich do 

zagwarantowania, że wkłady z funduszy 

nie będą przyznawane beneficjentom, 

którzy dokonali przeniesienia w ciągu 

pięciu lat poprzedzających złożenie 

wniosku o wkład; oraz do zapewnienia, że 

wkłady są zwracane w całości przez 

beneficjentów, którzy dokonają 

przeniesienia w ciągu pięciu lat po 

otrzymaniu wkładu; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Poprawka  37 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79a. podkreśla, że wynagrodzenia i 

świadczenia poselskie są bardzo hojne; 

uważa, że prowadzi to do odizolowania 

posłów od osób, które powinni oni 

reprezentować; przypomina ponadto, że 

większość kosztów ponoszonych przez 

posłów została już pokryta; podkreśla 

zatem, że należy znacznie obniżyć 

wynagrodzenia i świadczenia poselskie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Poprawka  38 

Rina Ronja Kari 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79b. uważa, że posłowie są urzędnikami 

publicznymi i że ich wynagrodzenie jest 

już wysokie; nalega, aby posłowie nie 

wydawali na podróże więcej pieniędzy 

podatników niż jest to konieczne do 

wykonywania ich obowiązków; uważa 

zatem, że posłowie nie powinni 

otrzymywać zwrotu kosztów 

przekraczających koszt biletu w klasie 

ekonomicznej; 

Or. en 

 

 


