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Poprawka 32
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender, Derek Vaughan
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
(2018/2167(DEC))

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

66a. zauważa, że pracownicy, którzy 
pracują w instytucjach krócej niż 10 lat, 
nie są uprawnieni do unijnych świadczeń 
emerytalnych i muszą przenieść swoje 
składki do innego funduszu, zgodnego z 
przepisami Parlamentu odnoszącymi się 
do rodzaju funduszy i do wieku 
emerytalnego; zauważa, że wielu 
brytyjskich AAP nie może przenieść 
składek do brytyjskich funduszy 
emerytalnych, które według Parlamentu 
nie spełniają wymogów; zwraca się do 
sekretarza generalnego, aby pilnie 
przeanalizował tę kwestię w celu 
zapewnienia wszystkim pracownikom 
możliwości dostępu do ich składek;
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Benedek Jávor
w imieniu grupy Verts/ALE
Gilles Pargneaux
 S&D w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
(2018/2167(DEC))

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98. zauważa, że w 2017 r. całkowita 
średnia tygodniowa liczba godzin spędzona 
przez etatowych tłumaczy ustnych w 
kabinach na wykonywaniu tłumaczeń 
ustnych zwiększyła się do 14; z 
zadowoleniem przyjmuje ten wzrost w 
porównaniu do 13 godzin i 25 minut 
tłumaczenia ustnego w kabinie w 2016 r.; 
ubolewa, że zmiana modeli pracy 
wprowadzona na mocy nowego 
regulaminu pracowniczego doprowadziła 
do strajku, który wywołał zakłócenia w 
świadczeniu na rzecz posłów usług 
tłumaczenia ustnego; wyraża uznanie dla 
prac mających na celu utrzymanie 
podstawowych usług tłumaczenia ustnego 
zapewniających ciągłość prac 
legislacyjnych;

98. zauważa, że w 2017 r. całkowita 
średnia tygodniowa liczba godzin spędzona 
przez etatowych tłumaczy ustnych w 
kabinach na wykonywaniu tłumaczeń 
ustnych zwiększyła się do 14; przyjmuje 
do wiadomości ten wzrost w porównaniu 
do 13 godzin i 25 minut tłumaczenia 
ustnego w kabinie w 2016 r.; rozumie fakt, 
że zmiana modeli pracy wprowadzona na 
mocy nowego regulaminu pracowniczego 
doprowadziła do strajku, który wywołał 
zakłócenia w świadczeniu na rzecz posłów 
usług tłumaczenia ustnego; wyraża uznanie 
dla prac mających na celu utrzymanie 
podstawowych usług tłumaczenia ustnego 
zapewniających ciągłość prac 
legislacyjnych;
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