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Poprawka  1 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że niniejsza 

procedura jest drugą procedurą 

budżetową przeprowadzoną całkowicie w 

nowej kadencji i dotyczy czwartego roku 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że sekretarz generalny 

zaproponował we wstępnym projekcie 

preliminarza budżetowego dla Parlamentu 

na rok 2017 kwotę w wysokości 

1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny 

wzrost o 3,9% w stosunku do budżetu na 

rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za 

wydatki zwyczajne, i stanowi 19,26% 

działu 5 wieloletnich ram finansowych na 

lata 2014–2020; 

E. mając na uwadze, że sekretarz generalny 

zaproponował we wstępnym projekcie 

preliminarza budżetowego dla Parlamentu 

na rok 2017 kwotę w wysokości 

1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny 

wzrost o 4,3% w stosunku do budżetu na 

rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za 

wydatki zwyczajne, i stanowi 19,26% 

działu 5 wieloletnich ram finansowych na 

lata 2014–2020; 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Richard Ashworth 
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Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że sekretarz generalny 

zaproponował we wstępnym projekcie 

preliminarza budżetowego dla Parlamentu 

na rok 2017 kwotę w wysokości 

1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny 

wzrost o 3,9% w stosunku do budżetu na 

rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za 

wydatki zwyczajne, i stanowi 19,26% 

działu 5 wieloletnich ram finansowych na 

lata 2014–2020; 

E. mając na uwadze, że sekretarz generalny 

zaproponował we wstępnym projekcie 

preliminarza budżetowego dla Parlamentu 

na rok 2017 kwotę w wysokości 

1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny 

wzrost o 3,9% w stosunku do budżetu na 

rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za 

wydatki zwyczajne, i stanowiłoby 19,26% 

działu 5 wieloletnich ram finansowych na 

lata 2014–2020; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Alfred Sant, Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że Karta praw 

podstawowych Unii Europejskiej 

zobowiązuje Unię do poszanowania 

różnorodności językowej i zakazuje 

dyskryminacji ze względu na język, dając 

tym samym obywatelom Unii prawo do 

używania każdego z 24 języków 

urzędowych Unii w korespondencji z 

instytucjami unijnymi, które mają 

obowiązek udzielenia odpowiedzi w 

języku, którego używa obywatel; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Jean-Paul Denanot 

 



 

AM\1089845PL.doc 5/75 PE578.714v02-00 

 PL 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że w celu 

wzmocnienia bezpieczeństwa i 

cyberbezpieczeństwa wymagane są 

dodatkowe inwestycje nadzwyczajne na 

kwotę 36,84 mln EUR, która stanowi 2% 

ogólnego wzrostu wydatków; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel, 

Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że w budżecie na 

rok 2016 przewidziano dodatkowe 

inwestycje nadzwyczajne na kwotę 

15 mln EUR z przeznaczeniem na pilne 

środki bezpieczeństwa i 

cyberbezpieczeństwa, z czego 8 mln EUR 

na wzmocnienie wejść do głównego 

budynku oraz zastosowanie, w miarę 

potrzeby, wzmocnionego przeszklenia 

kuloodpornego, 4 mln EUR na wymianę 

systemu identyfikatorów, 1,45 mln EUR 

na zainstalowanie systemu 

informatycznego i oprogramowania na 

potrzeby zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa oraz 1,55 mln EUR na 

środki cyberbezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 
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Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że rzeczywista 

stopa inflacji w miejscach pracy 

Parlamentu wyniosła 0,25% w 2015 r. 

oraz 0,76% w 2016 r., podczas gdy 

zatwierdzone budżety Parlamentu na te 

lata były oparte na wyższej szacunkowej 

stopie inflacji; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Jens Geier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że szacowana na 

lata 2015 i 2016 rzeczywista stopa inflacji 

w miejscach pracy Parlamentu była 

wyższa niż faktyczna stopa inflacji w tych 

latach; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że rzeczywista 

stopa inflacji była również niższa niż stopa 

inflacji przewidziana w budżecie 

przyjętym w poprzednich latach 

budżetowych; 
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Or. en 

 

Poprawka  10 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hc. mając na uwadze, że Parlament 

podkreślił w swojej rezolucji z dnia 29 

kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza 

dochodów i wydatków Parlamentu 

Europejskiego na rok budżetowy 20161a, 

że budżet na rok 2016 r. powinien być 

określony w oparciu o realistyczne 

przesłanki, zgodny z zasadą dyscypliny 

budżetowej oraz z zasadą należytego 

zarządzania finansami; 

 _____________ 

 1a  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hd. mając na uwadze, że budżetowanie z 

uwzględnieniem indeksacji w kilku 

kolejnych latach może doprowadzić do 

dużej rozbieżności między ustalonym 

budżetem a rzeczywistymi potrzebami 

budżetowymi; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 He. mając na uwadze, że wiarygodność 

Parlamentu Europejskiego jako instytucji 

władzy budżetowej zależy w dużej mierze 

od jego zdolności do ograniczenia 

własnych wydatków; 

Or. fr 

 

Poprawka  13 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hf. mając na uwadze, że w dniu 

26 października 2015 r. Prezydium 

przyjęło nowe przepisy dotyczące 

zarządzania zwrotem kosztów pomocy 

parlamentarnej, zaostrzając tym samym 

wymogi w zakresie zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z umowami o 

pracę z asystentami krajowymi, tj. co 

najmniej 25% środków na pokrycie 

kosztów pomocy parlamentarnej zostanie 

przeznaczone na wydatki związane z 

zatrudnieniem akredytowanych 

asystentów parlamentarnych; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka 

2. wychodzi z założenia, że fakt, iż 

prognozowany poziom inflacji wynosi 

1,7%, nie oznacza, że wzrost wydatków 

zwyczajnych musi być równie wysoki; 

2. wychodzi z założenia, że fakt, iż 

prognozowany poziom inflacji wynosi 

1,7%, nie oznacza, że wzrost wydatków 

zwyczajnych musi być równie wysoki; 

podaje w wątpliwość proponowany ogólny 

wzrost na poziomie 3,9% i zwraca się o 

bardziej szczegółowe omówienie przez 

Komisję Budżetową prognozy budżetowej 

na rok obrotowy 2017 przed głosowaniem 

nad budżetem zaplanowanym na jesień 

2016 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wyraża ubolewanie z powodu 

ogólnego wzrostu przewidzianego we 

wstępnym projekcie preliminarza 

budżetowego Parlamentu na rok 2017, 

biorąc pod uwagę ograniczenia 

gospodarcze, jakie wystąpiły w kilku 

państwach członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że wystąpiono o 

uwzględnienie wydatków nadzwyczajnych 

skreślony 
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na stopniowe zniesienie odstępstwa dla 

języka irlandzkiego, stanowiących wzrost 

o 0,2% w stosunku do budżetu na rok 

2016, oraz na dodatkowe potrzeby 

związane z bezpieczeństwem i 

cyberbezpieczeństwem, stanowiących 

wzrost o 2% w stosunku do budżetu na 

rok 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że wystąpiono o uwzględnienie 

wydatków nadzwyczajnych na stopniowe 

zniesienie odstępstwa dla języka 

irlandzkiego, stanowiących wzrost o 0,2% 

w stosunku do budżetu na rok 2016, oraz 

na dodatkowe potrzeby związane z 

bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, 

stanowiących wzrost o 2% w stosunku do 

budżetu na rok 2016; 

3. zauważa uwzględnienie wydatków 

nadzwyczajnych stanowiących wzrost o 

0,2% w stosunku do budżetu na rok 2016 

na stopniowe zniesienie tymczasowych 

środków stanowiących odstępstwo dla 

języka irlandzkiego ustanowionych na 

podstawie rozporządzenia nr 1 z dnia 15 

kwietnia 1958 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że wystąpiono o 

uwzględnienie wydatków nadzwyczajnych 

na stopniowe zniesienie odstępstwa dla 

języka irlandzkiego, stanowiących wzrost 

o 0,2% w stosunku do budżetu na rok 

2016, oraz na dodatkowe potrzeby 

3. podkreśla fakt, że dodatkowe potrzeby 

związane z bezpieczeństwem, 

cyberbezpieczeństwem i zniesieniem 

odstępstwa dla języka irlandzkiego 

powinny wynikać ze szczegółowego 

przeglądu pułapu wydatków, nie zaś z 
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związane z bezpieczeństwem i 

cyberbezpieczeństwem, stanowiących 

wzrost o 2% w stosunku do budżetu na 

rok 2016; 

dodatkowego wzrostu;  

Or. en 

 

Poprawka  19 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. zauważa, że wystąpiono o wzrost o 2% 

na potrzeby związane z bezpieczeństwem i 

cyberbezpieczeństwem, co stanowiłoby 

ponad dwukrotność środków 

przydzielonych w 2016 r.; wzywa 

sekretarza generalnego do przedstawienia 

Komisji Budżetowej w przejrzysty sposób 

szczegółowych informacji na temat 

aktualnych i planowanych środków 

bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa 

wraz z podziałem kosztów; 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

wykonywanie wszystkich swoich 

uprawnień oraz na zapewnienie 

właściwego funkcjonowania tej instytucji, 

choć w obecnym kontekście gospodarczym 

zasobami tymi należy gospodarować w 

sposób zdyscyplinowany i efektywny; 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

wykonywanie wszystkich swoich 

uprawnień oraz na zapewnienie 

właściwego funkcjonowania tej instytucji, 

choć w obecnym kontekście gospodarczym 

zasobami tymi należy gospodarować w 

sposób zdyscyplinowany i efektywny, co 
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pokazuje, że Parlament jest świadomy 

obecnej sytuacji i gotowy do 

wprowadzenia oszczędności, 

rozpoczynając od własnych wydatków; 

uważa, że należy dokładnie 

przeanalizować wydatki statutowe i 

obowiązkowe przewidywane na 2017 r. w 

celu znalezienia możliwych i niezbędnych 

oszczędności; 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

wykonywanie wszystkich swoich 

uprawnień oraz na zapewnienie 

właściwego funkcjonowania tej instytucji, 

choć w obecnym kontekście gospodarczym 

zasobami tymi należy gospodarować w 

sposób zdyscyplinowany i efektywny; 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

zapewnienie właściwego wykonywania 

jego podstawowej funkcji jako 

współprawodawcy; podkreśla, że obecnym 

kontekście gospodarczym zasobami tymi 

należy gospodarować w sposób 

zdyscyplinowany i efektywny; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

wykonywanie wszystkich swoich 

uprawnień oraz na zapewnienie 

właściwego funkcjonowania tej instytucji, 

choć w obecnym kontekście gospodarczym 

4. podkreśla, że Parlament powinien 

otrzymać wystarczające zasoby na 

wykonywanie wszystkich swoich 

uprawnień oraz na zapewnienie 

właściwego funkcjonowania tej instytucji, 

choć w obecnym kontekście gospodarczym 
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zasobami tymi należy gospodarować w 

sposób zdyscyplinowany i efektywny; 

zasobami tymi należy gospodarować w 

sposób zdyscyplinowany, pragmatyczny i 

efektywny; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. podkreśla, że największa część budżetu 

Parlamentu i jego rocznej indeksacji jest 

ustalana w oparciu o obowiązki statutowe 

lub umowne, na które Parlament nie ma 

wpływu w procedurze budżetowej; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

5. zauważa, że chociaż zagwarantowanie 

odpowiedniego poziomu finansowania 

Parlamentu jest odpowiednie dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

5. zauważa, że ogólny poziom wydatków 

należy dostosować w taki sposób, aby 

skoncentrować wydatki na podstawowej 

funkcji Parlamentu jako 

współprawodawcy; należy silnie zachęcać 

do wysiłków zmierzających do 

poszukiwania oszczędności i dążenia do 

dalszego zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Younous Omarjee 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności tam, gdzie są one konieczne, 

i dążenia do dalszego zwiększania 

efektywności w wykorzystywaniu 

pieniędzy publicznych; 

Or. fr 

 

Poprawka  27 

Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych, 

jednak bez pomijania potrzeb małych 

języków; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

5. zauważa, że chociaż ogólny poziom 

wydatków jest odpowiedni dla 

funkcjonowania demokracji europejskiej, 

to należy silnie zachęcać do wysiłków 

zmierzających do poszukiwania 

oszczędności i dążenia do dalszego 

zwiększania efektywności w 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych; 

podkreśla również potrzebę wprowadzenia 

oszczędności, głównie poprzez 

zmniejszenie finansowania partii 

politycznych i fundacji politycznych na 

poziomie europejskim ze środków 

publicznych oraz zmniejszenie wszystkich 

dodatków dla posłów; podkreśla fakt, że 

można byłoby uzyskać znaczne 

oszczędności, gdyby Parlament miał tylko 

jedną siedzibę; 

Or. en 
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Poprawka  29 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. w związku z tym podkreśla, że niektóre 

oszczędności, w porównaniu z propozycją 

sekretarza generalnego, są potrzebne w 

innych obszarach, takich jak rezerwy na 

nieprzewidziane wydatki, przyrosty 

wydajności w tłumaczeniach ustnych i 

pisemnych bez ryzyka obniżenia jakości 

usług, zużycie energii lub inne przyrosty 

wydajności; 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa sekretarza generalnego do 

zaproponowania takiego sposobu 

zaprezentowania obywatelom budżetu na 

stronie internetowej Parlamentu, aby 

zapewnić odpowiedni poziom 

szczegółowości oraz aby budżet był 

czytelny i przyjazny użytkownikowi, dzięki 

czemu wszyscy posłowie, badacze, 

dziennikarze i obywatele będą mogli lepiej 

zrozumieć dynamikę wydatków 

Parlamentu i jego priorytety w tej 

dziedzinie; uważa, że pierwszym krokiem 

mogłoby być udostępnienie na stronie 

internetowej Parlamentu infografiki 

dostępnej obecnie tylko na stronie 

intranetowej; 

skreślony 

 (Poprawka wznowiona później w nowym 

brzmieniu.) 
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Or. en 

 

Poprawka  31 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa sekretarza generalnego do 

zaproponowania takiego sposobu 

zaprezentowania obywatelom budżetu na 

stronie internetowej Parlamentu, aby 

zapewnić odpowiedni poziom 

szczegółowości oraz aby budżet był 

czytelny i przyjazny użytkownikowi, 

dzięki czemu wszyscy posłowie, badacze, 

dziennikarze i obywatele będą mogli lepiej 

zrozumieć dynamikę wydatków 

Parlamentu i jego priorytety w tej 

dziedzinie; uważa, że pierwszym krokiem 

mogłoby być udostępnienie na stronie 

internetowej Parlamentu infografiki 

dostępnej obecnie tylko na stronie 

intranetowej; 

6. wzywa sekretarza generalnego do 

zaproponowania takiego sposobu 

zaprezentowania obywatelom budżetu na 

stronie internetowej Parlamentu, aby 

zapewnić odpowiedni poziom 

szczegółowości oraz aby budżet był 

czytelny i przyjazny użytkownikowi, 

dzięki czemu wszyscy obywatele będą 

mogli lepiej zrozumieć działania 

Parlamentu i jego priorytety; uważa, że 

pierwszym krokiem mogłoby być 

udostępnienie na stronie internetowej 

Parlamentu infografiki dostępnej obecnie 

tylko na stronie intranetowej; 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; uważa, że w związku z tym 

kwoty 15 mln EUR przeznaczonej w 

2016 r. na wydatki nadzwyczajne w 

dziedzinie bezpieczeństwa nie należy 

uwzględniać przy wyliczaniu 

procentowego wzrostu w 2017 r., podobnie 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; uważa, że choć określone 

wydatki nadzwyczajne w dziedzinie 

bezpieczeństwa w budżecie na 2017 r. 

znajdują uzasadnienie, to coraz większe 

coroczne wykorzystanie wydatków 

nadzwyczajnych stanowi problem w 
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jak przy wyliczaniu procentowego wzrostu 

w 2018 r. należy odjąć wydatki 

nadzwyczajne w 2017 r.; 

kontekście kontroli i stabilności 

budżetowej; uważa, że wydatki 

nadzwyczajne należy uwzględniać przy 

wyliczaniu procentowej różnicy między 

budżetami rok do roku; 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; uważa, że w związku z tym 

kwoty 15 mln EUR przeznaczonej w 

2016 r. na wydatki nadzwyczajne w 

dziedzinie bezpieczeństwa nie należy 

uwzględniać przy wyliczaniu 

procentowego wzrostu w 2017 r., podobnie 

jak przy wyliczaniu procentowego wzrostu 

w 2018 r. należy odjąć wydatki 

nadzwyczajne w 2017 r.; 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; zwraca się o sformułowanie 

lepszej definicji wydatków 

nadzwyczajnych, którą należy zastosować 

przy wyliczaniu preliminarza Parlamentu 

na 2017 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; uważa, że w związku z tym 

kwoty 15 mln EUR przeznaczonej w 

2016 r. na wydatki nadzwyczajne w 

dziedzinie bezpieczeństwa nie należy 

uwzględniać przy wyliczaniu 

8. podkreśla, że przy corocznych zmianach 

budżetu konieczna jest precyzja i 

przejrzystość; podkreśla, że w związku z 

tym kwota 15 mln EUR przeznaczona w 

2016 r. na wydatki nadzwyczajne w 

dziedzinie bezpieczeństwa została 

uwzględniona przy wyliczaniu 
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procentowego wzrostu w 2017 r., podobnie 

jak przy wyliczaniu procentowego wzrostu 

w 2018 r. należy odjąć wydatki 

nadzwyczajne w 2017 r.; 

procentowego wzrostu w 2017 r. w 

oficjalnych tabelach Komisji oraz 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

podobnie jak w przypadku wydatków 

nadzwyczajnych w 2017 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. ponawia swój apel o średnio- i 

długoterminowe planowanie budżetu, w 

tym o precyzyjne informacje o wydatkach 

na inwestycje (budynki, zakupy itp.) oraz 

wydatkach związanych z 

funkcjonowaniem Parlamentu i jego 

prawnymi obowiązkami, o co 

wnioskowano w rezolucji Parlamentu z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

preliminarza dochodów i wydatków 

Parlamentu Europejskiego na rok 

budżetowy 2016; 

9. ponawia swój apel o średnio- i 

długoterminowe planowanie budżetu, w 

tym o precyzyjne rozróżnienie między 

inwestycjami a wydatkami operacyjnymi 

związanymi z funkcjonowaniem 

Parlamentu i jego prawnymi obowiązkami, 

zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza 

dochodów i wydatków Parlamentu 

Europejskiego na rok budżetowy 20167; 

__________________ __________________ 

7 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 7 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. ponawia swój apel o średnio- i 

długoterminowe planowanie budżetu, w 

tym o precyzyjne informacje o wydatkach 

9. ponawia swój apel o średnio- i 

długoterminowe planowanie budżetu, w 

tym o precyzyjne informacje o wydatkach 
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na inwestycje (budynki, zakupy itp.) oraz 

wydatkach związanych z funkcjonowaniem 

Parlamentu i jego prawnymi obowiązkami, 

o co wnioskowano w rezolucji Parlamentu 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

preliminarza dochodów i wydatków 

Parlamentu Europejskiego na rok 

budżetowy 20167; 

na inwestycje (budynki, zakupy itp.) oraz 

wydatkach związanych z funkcjonowaniem 

Parlamentu i jego prawnymi obowiązkami, 

o co wnioskowano w rezolucji Parlamentu 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

preliminarza dochodów i wydatków 

Parlamentu Europejskiego na rok 

budżetowy 20167; w tym względzie 

domaga się zmiany klasyfikacji poprzez 

jasne rozdzielenie wydatków 

inwestycyjnych i operacyjnych do 2017 r.; 

__________________ __________________ 

7 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 7 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172. 

Or. fr 

 

Poprawka  37 

Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wyraża uznanie dla Prezydium i 

Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i 

Wsparcia Technologicznego za nowy 

układ graficzny osobistych stron posłów 

na oficjalnej stronie internetowej 

Parlamentu, zapewniający większą 

przejrzystość informacji o składzie ich 

zespołów roboczych i kategoriach 

członków zespołów (nowa zakładka 

„Asystenci” z następującymi kategoriami: 

asystenci, asystenci akredytowani, 

asystenci akredytowani (grupa), asystenci 

krajowi, usługodawcy, upoważnieni 

płatnicy, stażyści); zwraca się do 

sekretarza generalnego o zapewnienie 

niezbędnej kontroli wdrażania nowych 

przepisów dotyczących zwrotu kosztów 

pomocy parlamentarnej przyjętych przez 

Prezydium w dniu 26 października 2015 

r.; 

Or. en 
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Poprawka  38 

Vladimír Maňka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. apeluje, aby co najmniej raz na pięć 

lat budżet planowany był w oparciu o 

rzeczywiste potrzeby w poszczególnych 

liniach, a nie na podstawie metody 

współczynnikowej; 

Or. sk 

Poprawka  39 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. wzywa sekretarza generalnego do 

podjęcia niezbędnych środków w celu 

zapewnienia wszystkim posłom, 

badaczom, dziennikarzom i obywatelom 

dostępu do treści budżetu Parlamentu, 

prezentowanej w sposób czytelny i 

przyjazny użytkownikowi na stronie 

internetowej Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 c (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

  9c. apeluje o średnio- i długoterminowe 

planowanie budżetu, w tym o precyzyjne 

informacje o wydatkach związanych z 

bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem; 

ponadto, w świetle ostatnich wydarzeń, 

zwraca się do Prezydium o 

zaktualizowanie koncepcji bezpieczeństwa 

ogólnego i bezzwłoczne przedstawienie jej, 

najpóźniej w czerwcu 2016 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że wszelkie środki w tej 

dziedzinie powinny być oparte na jasnej 

ocenie potrzeb Parlamentu oraz 

proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do 

sekretarza generalnego i Prezydium o 

przedstawienie w odpowiednim terminie 

przed czytaniem przez Parlament budżetu 

na 2017 r. ogólnej oceny planowanych 

środków bezpieczeństwa, wraz ze 

szczegółową oceną ich wpływu na budżet i 

z wyraźnym rozróżnieniem inwestycji i 

stałych wydatków; 

10. uważa, że wszelkie środki w tej 

dziedzinie powinny być oparte na jasnej 

ocenie potrzeb Parlamentu oraz 

proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do 

sekretarza generalnego i Prezydium o 

przedstawienie Komisji Budżetowej w 

odpowiednim terminie przed czytaniem 

przez Parlament budżetu na 2017 r. ogólnej 

oceny planowanych środków 

bezpieczeństwa, wraz ze szczegółową 

oceną ich wpływu na budżet na 2017 r. 

oraz budżety na kolejne lata i z wyraźnym 

rozróżnieniem inwestycji i stałych 

wydatków, a także o przedstawienie 

środków służących wzmocnieniu 

bezpieczeństwa Parlamentu wewnątrz i na 

zewnątrz jego budynków oraz wpływu tych 

środków na budżet na 2017 r.; domaga się 

informacji na temat skutków finansowych 

ustaleń dotyczących 

międzyinstytucjonalnej współpracy 

administracyjnej w dziedzinie 

bezpieczeństwa; 
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Or. en 

 

Poprawka  42 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że wszelkie środki w tej 

dziedzinie powinny być oparte na jasnej 

ocenie potrzeb Parlamentu oraz 

proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do 

sekretarza generalnego i Prezydium o 

przedstawienie w odpowiednim terminie 

przed czytaniem przez Parlament budżetu 

na 2017 r. ogólnej oceny planowanych 

środków bezpieczeństwa, wraz ze 

szczegółową oceną ich wpływu na budżet i 

z wyraźnym rozróżnieniem inwestycji i 

stałych wydatków; 

10. uważa, że wszelkie środki w tej 

dziedzinie powinny być oparte na jasnej 

ocenie potrzeb Parlamentu oraz 

proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do 

sekretarza generalnego i Prezydium o 

przedstawienie w odpowiednim terminie 

przed czytaniem przez Parlament budżetu 

na 2017 r. ogólnej oceny zagrożeń i 

planowanych środków bezpieczeństwa, 

poddanych pod rozwagę alternatywnych 

rozwiązań, wraz ze szczegółową oceną ich 

wpływu na budżet i z wyraźnym 

rozróżnieniem inwestycji i stałych 

wydatków; 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwzględniając wpływ na budżet 

zaproponowanych dotychczas środków 

bezpieczeństwa, zwraca się do Prezydium, 

by do czerwca 2016 r. przeprowadziło 

debatę na temat ogólnej koncepcji 

bezpieczeństwa, oraz zwraca się do 

sekretarza generalnego o przedstawienie 

sprawozdania Komisji Budżetowej; 

skreślony 

 (Ustęp ten został skreślony, ponieważ 
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znalazł się w nowym ustępie 10.) 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwzględniając wpływ na budżet 

zaproponowanych dotychczas środków 

bezpieczeństwa, zwraca się do Prezydium, 

by do czerwca 2016 r. przeprowadziło 

debatę na temat ogólnej koncepcji 

bezpieczeństwa, oraz zwraca się do 

sekretarza generalnego o przedstawienie 

sprawozdania Komisji Budżetowej; 

11. uwzględniając wpływ na budżet 

zaproponowanych dotychczas środków 

bezpieczeństwa, zwraca się do Prezydium, 

by do czerwca 2016 r. przeprowadziło 

debatę na temat ogólnej koncepcji 

bezpieczeństwa, oraz zwraca się do 

sekretarza generalnego i Prezydium o 

przedstawienie sprawozdania Komisji 

Budżetowej; 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 

budżetu; zauważa, że koszty wynikające 

na przykład ze zwolnień lekarskich i 

innych rodzajów urlopów nie zostały 

odpowiednio uwzględnione; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  46 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 

budżetu; zauważa, że koszty wynikające 

na przykład ze zwolnień lekarskich i 

innych rodzajów urlopów nie zostały 

odpowiednio uwzględnione; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 

budżetu; zauważa, że koszty wynikające 

na przykład ze zwolnień lekarskich i 

innych rodzajów urlopów nie zostały 

odpowiednio uwzględnione; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  48 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 

budżetu; zauważa, że koszty wynikające na 

przykład ze zwolnień lekarskich i innych 

rodzajów urlopów nie zostały odpowiednio 

uwzględnione; 

12. z zadowoleniem przyjmuje 

internalizację pracowników ochrony, ale 

wyraża ubolewanie, że skutkowała ona 

ograniczeniem liczby wejść i skróceniem 

godzin otwarcia z powodu konieczności 

trzymania się uzgodnionego budżetu; 

zauważa, że koszty wynikające na przykład 

ze zwolnień lekarskich i innych rodzajów 

urlopów nie zostały odpowiednio 

uwzględnione; wzywa sekretarza 

generalnego do wystąpienia z propozycją 

kontynuacji wysiłków związanych z 

internalizacją usług, które wydają się 

niezbędne, szczególnie w celu osiągnięcia 

przez Parlament Europejski doskonałości 

w pełnieniu funkcji legislacyjnych, 

wspierania członków i personelu lub 

poprawy bezpieczeństwa informatycznego 

Parlamentu i zespołów IT pracujących 

nad rozwojem oprogramowania dla 

Parlamentu; 

Or. fr 

 

Poprawka  49 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 

12. zwraca uwagę, że internalizacja 

pracowników ochrony, którą 

przeprowadzono ze względów 

bezpieczeństwa i z uwagi na oszczędności, 

skutkowała ograniczeniem liczby wejść i 

skróceniem godzin otwarcia z powodu 

konieczności trzymania się uzgodnionego 
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budżetu; zauważa, że koszty wynikające na 

przykład ze zwolnień lekarskich i innych 

rodzajów urlopów nie zostały odpowiednio 

uwzględnione; 

budżetu; zauważa, że koszty wynikające na 

przykład ze zwolnień lekarskich i innych 

rodzajów urlopów nie zostały odpowiednio 

uwzględnione; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. uważa, że system bezpieczeństwa 

poza budynkami Parlamentu powinien 

być nadal zapewniany przez władze 

belgijskie; 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Markus Pieper 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje rozbudowę 

portalu cyfrowego dla posłów (e-portal), 

zwraca się jednak do sekretarza 

generalnego o to, by w świetle inicjatywy 

eliminowania papierowej formy 

dokumentów dokonał dalszych zmian w 

obecnym systemie wysyłania posłom 

papierowych pasków wypłaty, z myślą o 

docelowym zniesieniu tego systemu do 

końca 2017 r.; jest zdania, że wszyscy 

posłowie powinni mieć automatycznie 

dostęp do tej usługi w formie 

elektronicznej na e-portalu, dzięki czemu 

osiągnięto by istotne oszczędności 

zarówno czasu, jak i pieniędzy; 

14. przyjmuje do wiadomości rozbudowę 

portalu cyfrowego dla posłów (e-portal), 

zwraca się jednak do sekretarza 

generalnego o to, by w świetle inicjatywy 

eliminowania papierowej formy 

dokumentów dokonał dalszych zmian w 

obecnym systemie wysyłania posłom 

papierowych pasków wypłaty; jest zdania, 

że nadal powinna być oferowana 

możliwość doręczania w formie 

papierowej dokumentów, pasków wypłaty, 

umów itp.; 
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Or. de 

 

Poprawka  52 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. z zadowoleniem przyjmuje rozbudowę 

portalu cyfrowego dla posłów (e-portal), 

zwraca się jednak do sekretarza 

generalnego o to, by w świetle inicjatywy 

eliminowania papierowej formy 

dokumentów dokonał dalszych zmian w 

obecnym systemie wysyłania posłom 

papierowych pasków wypłaty, z myślą o 

docelowym zniesieniu tego systemu do 

końca 2017 r.; jest zdania, że wszyscy 

posłowie powinni mieć automatycznie 

dostęp do tej usługi w formie 

elektronicznej na e-portalu, dzięki czemu 

osiągnięto by istotne oszczędności 

zarówno czasu, jak i pieniędzy; 

14. przyjmuje do wiadomości rozbudowę 

portalu cyfrowego dla posłów (e-portal); 

Or. de 

 

Poprawka  53 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje coraz 

wyższą jakość usług doradczych i analiz 

oferowanych posłom i komisjom; 

przypomina, że przy tworzeniu Biura 

Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 

w 2013 r. przewidziano śródokresową 

ocenę skuteczności współpracy EPRS z 

departamentami tematycznymi; zwraca się 

w związku z tym do sekretarza 

15. uważa, że w wykonywaniu swojego 

mandatu posłowie potrzebują wysokiej 

jakości usług doradczych i analiz, jednak 

sprzeciwia się jakimkolwiek wzrostom 

budżetu przeznaczonego dla Sekretariatu 

Generalnego; przypomina, że przy 

tworzeniu Biura Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS) w 2013 r. 

przewidziano śródokresową ocenę 
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generalnego o przystąpienie do takiej 

oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników przed końcem 

2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna 

zawierać propozycje działań 

umożliwiających dopilnowanie, by 

wsparcie świadczone przez EPRS było 

lepiej dopasowane do postępów prac 

odnośnych komisji tematycznych; 

skuteczności współpracy EPRS z 

departamentami tematycznymi; zwraca się 

w związku z tym do sekretarza 

generalnego o przystąpienie do takiej 

oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników przed końcem 

2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna 

zawierać propozycje działań 

umożliwiających dopilnowanie, by 

wsparcie świadczone przez EPRS było 

lepiej dopasowane do postępów prac 

odnośnych komisji tematycznych oraz aby 

nie pokrywało się z ich działaniami i nie 

prowadziło do współzawodnictwa 

pomiędzy poszczególnymi służbami; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje coraz 

wyższą jakość usług doradczych i analiz 

oferowanych posłom i komisjom; 

przypomina, że przy tworzeniu Biura 

Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 

w 2013 r. przewidziano śródokresową 

ocenę skuteczności współpracy EPRS z 

departamentami tematycznymi; zwraca się 

w związku z tym do sekretarza 

generalnego o przystąpienie do takiej 

oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników przed końcem 

2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna 

zawierać propozycje działań 

umożliwiających dopilnowanie, by 

wsparcie świadczone przez EPRS było 

lepiej dopasowane do postępów prac 

odnośnych komisji tematycznych; 

15. z zadowoleniem przyjmuje coraz 

wyższą jakość usług doradczych i analiz 

oferowanych posłom i komisjom; 

przypomina, że Parlament przeprowadził 

nabór maksymalnie 80 członków 

personelu objętych procesem 

restrukturyzacji służb tłumaczeniowych 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów, którzy będą 

pracować dla Biura Analiz Parlamentu 

Europejskiego (EPRS); przypomina, że 

przy tworzeniu EPRS w 2013 r. 

przewidziano śródokresową ocenę 

skuteczności współpracy EPRS z 

departamentami tematycznymi; zwraca się 

w związku z tym do sekretarza 

generalnego o przystąpienie do takiej 

oceny i przedstawienie Komisji 

Budżetowej jej wyników przed końcem 

2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna 

zawierać propozycje działań 
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umożliwiających dopilnowanie, by 

wsparcie świadczone przez EPRS było 

lepiej dopasowane do postępów prac 

odnośnych komisji tematycznych; ponadto 

oczekuje, że zwiększy się produkcja 

wewnętrzna, a mniej środków 

budżetowych będzie się przeznaczać na 

outsourcing badań, ocen i analiz; 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że mobilna przestrzeń biurowa 

dla posłów do PE i wsparcie w okręgach 

wyborczych powinny opierać się na ocenie 

potrzeb i wykorzystania; nalega na to, by 

nie oferować żadnego sprzętu, ponieważ 

dieta z tytułu kosztów ogólnych jest 

wystarczająco wysoka, aby można było 

zakupić nowoczesne urządzenia; 
kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej 

mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, 

ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od 

koncepcji organizacji pracy posłów i ich 

biur; 

16. uważa, że mobilna przestrzeń biurowa 

dla posłów do PE i wsparcie w okręgach 

wyborczych powinny opierać się na ocenie 

potrzeb i wykorzystania; kwestionuje 

potrzebę rozwijania prywatnej mobilnej 

przestrzeni biurowej dla posłów, ponieważ 

koncepcja ta zdaje się różnić od koncepcji 

organizacji pracy posłów i ich biur; 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że mobilna przestrzeń biurowa 

dla posłów do PE i wsparcie w okręgach 

16. jest zdania, że potrzeby posłów w ich 

okręgach wyborczych należy poddać 
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wyborczych powinny opierać się na ocenie 

potrzeb i wykorzystania; nalega na to, by 

nie oferować żadnego sprzętu, ponieważ 

dieta z tytułu kosztów ogólnych jest 

wystarczająco wysoka, aby można było 

zakupić nowoczesne urządzenia; 

kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej 

mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, 

ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od 

koncepcji organizacji pracy posłów i ich 

biur; 

ocenie, biorąc również pod uwagę różnice 

pomiędzy okręgami, tak aby zwiększyć 

możliwości posłów w pracy w okręgach 

wyborczych; uważa, że mobilna przestrzeń 

biurowa dla posłów do PE i wsparcie w 

okręgach wyborczych powinny opierać się 

na ocenie potrzeb i wykorzystania; nalega 

na to, by nie oferować żadnego sprzętu, 

ponieważ dieta z tytułu kosztów ogólnych 

jest wystarczająco wysoka, aby można 

było zakupić nowoczesne urządzenia; 

kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej 

mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, 

ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od 

koncepcji organizacji pracy posłów i ich 

biur; 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że mobilna przestrzeń biurowa 

dla posłów do PE i wsparcie w okręgach 

wyborczych powinny opierać się na ocenie 

potrzeb i wykorzystania; nalega na to, by 

nie oferować żadnego sprzętu, ponieważ 

dieta z tytułu kosztów ogólnych jest 

wystarczająco wysoka, aby można było 

zakupić nowoczesne urządzenia; 

kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej 

mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, 

ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od 

koncepcji organizacji pracy posłów i ich 

biur; 

16. uważa, że mobilna przestrzeń biurowa 

dla posłów do PE i wsparcie w okręgach 

wyborczych powinny opierać się na ocenie 

rzeczywistych potrzeb i wykorzystania oraz 

nie powinny generować żadnych 

dodatkowych kosztów dla Parlamentu; 

nalega na to, by nie oferować żadnego 

sprzętu, ponieważ dieta z tytułu kosztów 

ogólnych jest wystarczająco wysoka, aby 

można było zakupić nowoczesne 

urządzenia; kwestionuje potrzebę 

rozwijania prywatnej mobilnej przestrzeni 

biurowej dla posłów, ponieważ koncepcja 

ta różni się od koncepcji organizacji pracy 

posłów i ich biur; 

Or. en 
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Poprawka  58 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zgadza się, że narzędzia informatyczne 

bardzo pomagają posłom wywiązywać się 

z obowiązków; powtarza jednak, że 

konieczne jest umożliwienie 

zainstalowania otwartego oprogramowania, 

co umożliwiłoby znaczne oszczędności na 

opłatach telekomunikacyjnych i 

poprawiłoby organizację pracy w biurach 

posłów; 

17. zgadza się, że narzędzia informatyczne 

bardzo pomagają posłom wywiązywać się 

z obowiązków; powtarza jednak, że 

konieczne jest, przy uwzględnieniu 

aspektu cyberbezpieczeństwa, 
umożliwienie zainstalowania otwartego 

oprogramowania, co umożliwiłoby 

znaczne oszczędności na opłatach 

telekomunikacyjnych i poprawiłoby 

organizację pracy w biurach posłów; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zgadza się, że narzędzia informatyczne 

bardzo pomagają posłom wywiązywać się 

z obowiązków; powtarza jednak, że 

konieczne jest umożliwienie 

zainstalowania otwartego oprogramowania, 

co umożliwiłoby znaczne oszczędności na 

opłatach telekomunikacyjnych i 

poprawiłoby organizację pracy w biurach 

posłów; 

17. zgadza się, że narzędzia informatyczne 

bardzo pomagają posłom wywiązywać się 

z obowiązków; powtarza jednak, że 

konieczne jest umożliwienie 

zainstalowania otwartego oprogramowania, 

co umożliwiłoby znaczne oszczędności na 

opłatach telekomunikacyjnych i 

poprawiłoby organizację pracy w biurach 

posłów, przy jednoczesnym poszanowaniu 

ochrony danych osobowych; 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Markus Pieper 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się o upowszechnienie 

możliwości cyfrowego podpisywania 

dokumentów wewnętrznych we wszystkich 

organach, np. formularzy, oświadczeń 

pisemnych itp., przy jednoczesnym 

zapewnieniu wiarygodności i 

bezpieczeństwa; uważa ponadto, że należy 

zniechęcać do stosowania faksów i 

stopniowo je wycofywać; 

18. zwraca się o to, aby oprócz odręcznego 

podpisywania upowszechnić możliwość 
cyfrowego podpisywania dokumentów 

wewnętrznych we wszystkich organach, 

np. formularzy, oświadczeń pisemnych 

itp., przy jednoczesnym zapewnieniu 

wiarygodności i bezpieczeństwa; 

Or. de 

 

Poprawka  61 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się o upowszechnienie 

możliwości cyfrowego podpisywania 

dokumentów wewnętrznych we wszystkich 

organach, np. formularzy, oświadczeń 

pisemnych itp., przy jednoczesnym 

zapewnieniu wiarygodności i 

bezpieczeństwa; uważa ponadto, że należy 

zniechęcać do stosowania faksów i 

stopniowo je wycofywać; 

18. zwraca się o upowszechnienie 

możliwości cyfrowego podpisywania 

dokumentów wewnętrznych we wszystkich 

organach, np. formularzy, oświadczeń 

pisemnych itp., przy jednoczesnym 

zapewnieniu wiarygodności i 

bezpieczeństwa; zwraca się o sprawdzenie 

możliwości wprowadzenia systemu kodów 

autoryzacji transakcji w telefonach 

komórkowych posłów; uważa ponadto, że 

należy zniechęcać do stosowania faksów i 

stopniowo je wycofywać; 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Monika Hohlmeier, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka 

18. zwraca się o upowszechnienie 

możliwości cyfrowego podpisywania 

dokumentów wewnętrznych we wszystkich 

organach, np. formularzy, oświadczeń 

pisemnych itp., przy jednoczesnym 

zapewnieniu wiarygodności i 

bezpieczeństwa; uważa ponadto, że należy 

odchodzić od stosowania faksów i 

stopniowo je wycofywać; 

18. zwraca się o upowszechnienie 

możliwości cyfrowego podpisywania 

dokumentów wewnętrznych we wszystkich 

organach, np. formularzy, oświadczeń 

pisemnych itp., przy jednoczesnym 

zapewnieniu wiarygodności i 

bezpieczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. wzywa Prezydium do dokonania 

przeglądu przepisów regulujących 

zakończenie umowy akredytowanego 

asystenta parlamentarnego; proponuje, 

aby w uzupełnieniu do procedur 

rezygnacji i zwolnienia wprowadzić 

trzecią ścieżkę, umożliwiającą rozwiązanie 

umowy o pracę za porozumieniem stron 

(porozumienie pomiędzy administracją 

Parlamentu i zaangażowanymi posłami a 

akredytowanym asystentem 

parlamentarnym) oraz rozwiązującą 

problem opóźnień w postępowaniu 

pojednawczym w ramach procedury 

wniosku o zwolnienie; 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. z zadowoleniem przyjmuje nową 

wykładnię dotyczącą dodatkowych pytań 

wymagających odpowiedzi na piśmie 

przyjętą w dniu 3 września 2015 r. przez 

Komisję Spraw Konstytucyjnych na 

wniosek Komisji Budżetowej po przyjęciu 

budżetu Parlamentu na rok 2016; zwraca 

się do sekretarza generalnego o 

wprowadzenie niezbędnych kontroli 

stosowania nowej wykładni; zwraca się do 

Konferencji Przewodniczących o 

przeprowadzenie oceny tego nowego 

systemu pytań wymagających odpowiedzi 

na piśmie w odniesieniu do dodatkowych 

pytań dotyczących analizy generowanych 

oszczędności oraz o poinformowanie 

Komisji Budżetowej o wynikach tej oceny 

do sierpnia 2016 r., tj. przed czytaniem 

budżetu przez Parlament jesienią 2016 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 

wydatków na pomoc parlamentarną w 

2017 r. na tym samym poziomie co w 

2016 r.; 

19. wyraża ubolewanie z powodu 

zwiększenia wydatków na pomoc 

parlamentarną zatwierdzonych na 2016 r. i 

w związku z tym zwraca się o utrzymanie 

wydatków na tym samym poziomie co w 

2015 r.; 

Or. en 
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Poprawka  66 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 

wydatków na pomoc parlamentarną w 

2017 r. na tym samym poziomie co w 

2016 r.; 

19. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 

lub zmniejszenie wydatków na pomoc 

parlamentarną w 2017 r. w stosunku do 

poziomu z 2016 r.; domaga się popartego 

dowodami uzasadnienia wzrostu 

wydatków; 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 

wydatków na pomoc parlamentarną w 

2017 r. na tym samym poziomie co w 

2016 r.; 

19. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 

wydatków na pomoc parlamentarną w 

2017 r. na tym samym poziomie co w 

2016 r., z zastrzeżeniem indeksacji 

stosowanej na podstawie Regulaminu 

pracowniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 
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wystarczająco dokładny i przejrzysty; 

uważa, że wprowadzenie bardziej 

szczegółowego i dokładnego systemu 

ważenia i kategoryzacji działalności 

parlamentarnej jest niezbędne, aby dać 

szerszy i bardziej szczegółowy ogląd 

działalności posłów, co z kolei 

przyczyniłoby się do lepszej komunikacji i 

lepszych kontaktów z obywatelami; 

oczekuje, że właściwa grupa robocza 

Prezydium przedstawi Komisji Budżetowej 

swój program prac i ustalenia, jak tylko 

będą one dostępne; 

dokładny oraz nie odzwierciedla 

rzeczywistej działalności i zaangażowania 

posłów; proponuje stopniową rezygnację z 

korzystania ze stron rankingowych przy 

jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania 

informacji dostępnych na stronach 

posłów, które znajdują się na zewnętrznej, 

oficjalnej stronie internetowej 

Parlamentu; oczekuje, że właściwa grupa 

robocza Prezydium przedstawi Komisji 

Budżetowej swój program prac i ustalenia, 

jak tylko będą one dostępne; 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 

wystarczająco dokładny i przejrzysty; 

uważa, że wprowadzenie bardziej 

szczegółowego i dokładnego systemu 

ważenia i kategoryzacji działalności 

parlamentarnej jest niezbędne, aby dać 

szerszy i bardziej szczegółowy ogląd 

działalności posłów, co z kolei 

przyczyniłoby się do lepszej komunikacji i 

lepszych kontaktów z obywatelami; 

oczekuje, że właściwa grupa robocza 

Prezydium przedstawi Komisji Budżetowej 

swój program prac i ustalenia, jak tylko 

będą one dostępne; 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 

wystarczająco dokładny i przejrzysty; 

uważa, że wprowadzenie bardziej 

szczegółowego i dokładnego systemu 

ważenia i kategoryzacji działalności 

parlamentarnej jest niezbędne, aby dać 

szerszy i bardziej szczegółowy ogląd 

działalności posłów, co z kolei 

przyczyniłoby się do lepszej komunikacji i 

lepszych kontaktów z obywatelami; 

zwraca się zwłaszcza o to, aby objaśnienia 

głosowań i wystąpienia jednominutowe 

były oznaczone w inny sposób niż 

wystąpienia plenarne; oczekuje, że 

właściwa grupa robocza Prezydium 

przedstawi Komisji Budżetowej swój 

program prac i ustalenia, jak tylko będą 

one dostępne; 

Or. fr 



 

PE578.714v02-00 38/75 AM\1089845PL.doc 

PL 

 

Poprawka  70 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 

wystarczająco dokładny i przejrzysty; 

uważa, że wprowadzenie bardziej 

szczegółowego i dokładnego systemu 

ważenia i kategoryzacji działalności 

parlamentarnej jest niezbędne, aby dać 

szerszy i bardziej szczegółowy ogląd 

działalności posłów, co z kolei 

przyczyniłoby się do lepszej komunikacji i 

lepszych kontaktów z obywatelami; 

oczekuje, że właściwa grupa robocza 

Prezydium przedstawi Komisji Budżetowej 

swój program prac i ustalenia, jak tylko 

będą one dostępne; 

20. uważa, że wykaz działalności 

parlamentarnej posłów na stronie 

internetowej Parlamentu nie jest obecnie 

wystarczająco dokładny i przejrzysty; 

podkreśla, że grupa robocza ad hoc w 

Prezydium Parlamentu pracuje obecnie 

nad możliwymi rozwiązaniami tego 

problemu; oczekuje, że właściwa grupa 

robocza Prezydium przedstawi Komisji 

Budżetowej swój program prac i ustalenia, 

jak tylko będą one dostępne; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podaje w wątpliwość wartość dodaną 

ustnego wyjaśnienia dotyczącego 

stanowiska zajętego w głosowaniu i 

wskazuje dostępność oświadczeń 

pisemnych dla posłów; zauważa, że 

obecnie ustne wyjaśnienia stanowiska w 

głosowaniu składane są bezpośrednio po 

głosowaniu podczas posiedzenia 

plenarnego; wyraża ubolewanie z powodu 

związanych z tym koniecznych 
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dodatkowych kosztów tłumaczenia 

ustnego; apeluje do sekretarza 

generalnego o ponowne rozważenie 

przydatności ustnych wyjaśnień 

stanowiska w głosowaniu, a tymczasem 

wzywa do przesunięcia ustnych wyjaśnień 

na zakończenie każdego dnia w porządku 

obrad posiedzenia plenarnego; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wyraża przekonanie, że oferta 

szkoleń zawodowych przeznaczonych dla 

personelu Parlamentu Europejskiego jest 

najczęściej niedostosowana do wymagań i 

potrzeb personelu grup politycznych i 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych, ograniczając w 

rzeczywistości zakres, w jakim posłowie 

mogą liczyć na ustawiczne szkolenie osób 

pracujących dla nich bezpośrednio lub 

pośrednio podczas różnych misji, które 

mogą im zostać powierzone; 

Or. fr 

 

Poprawka  73 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 
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wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. publikowanie 

przez posłów ich wydatków, co już robi 

coraz więcej posłów, i którym mógłby 

towarzyszyć uproszczony system zwrotu 

niewykorzystanych środków; powtarza, że 

nie powinno to wymagać oddelegowania 

do tych zadań dodatkowych pracowników 

administracji Parlamentu; 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. publikowanie 

przez posłów ich wydatków, co już robi 

coraz więcej posłów, i którym mógłby 

towarzyszyć uproszczony system zwrotu 

niewykorzystanych środków; 

Or. fr 

 

Poprawka  74 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. 

publikowanie przez posłów ich wydatków, 

co już robi coraz więcej posłów, i którym 

mógłby towarzyszyć uproszczony system 

zwrotu niewykorzystanych środków; 

powtarza, że nie powinno to wymagać 

oddelegowania do tych zadań 
dodatkowych pracowników administracji 

Parlamentu; 

21. podkreśla, że potrzebna jest większa 

przejrzystość w odniesieniu do zwrotu 

kosztów ogólnych ponoszonych przez 

posłów; wzywa Prezydium do podjęcia 

prac nad zdefiniowaniem 
precyzyjniejszych przepisów dotyczących 

rozliczania wydatków, na które zezwolono 

w ramach pokrywania kosztów ogólnych, 

nie generując przy tym dodatkowych 

kosztów dla Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. 

publikowanie przez posłów ich wydatków, 

co już robi coraz więcej posłów, i którym 

mógłby towarzyszyć uproszczony system 

zwrotu niewykorzystanych środków; 

powtarza, że nie powinno to wymagać 

oddelegowania do tych zadań 
dodatkowych pracowników administracji 

Parlamentu; 

21. potwierdza swoje stanowisko w 

sprawie zwrotu kosztów ogólnych, 

przedstawione w jego rezolucjach 

budżetowych z dnia 29 kwietnia 2015 r. i z 

dnia 28 października 2015 r.; ponawia 

apel o zwiększenie przejrzystości w 

odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych 

ponoszonych przez posłów; wzywa 
Prezydium do podjęcia prac nad 

zdefiniowaniem precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, nie 

generując przy tym dodatkowych kosztów 

dla Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. publikowanie 

przez posłów ich wydatków, co już robi 

coraz więcej posłów, i którym mógłby 

towarzyszyć uproszczony system zwrotu 

niewykorzystanych środków; powtarza, że 

nie powinno to wymagać oddelegowania 

do tych zadań dodatkowych pracowników 

administracji Parlamentu; 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych 

przepisów dotyczących rozliczania 

wydatków, na które zezwolono w ramach 

pokrywania kosztów ogólnych, które to 

przepisy mogłyby zawierać środki 

sprzyjające oszczędności, np. publikowanie 

przez posłów ich wydatków, co już robi 

coraz więcej posłów, i którym mógłby 

towarzyszyć uproszczony system zwrotu 

niewykorzystanych środków; proponuje, 

aby dla poprawy przejrzystości 

umieszczano w witrynie internetowej 

Parlamentu łącza do stron, na których 

posłowie obecnie publikują informacje o 

swoich wydatkach; powtarza, że nie 

powinno to wymagać oddelegowania do 

tych zadań dodatkowych pracowników 
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administracji Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. ponawia swój apel do Prezydium o 

zdefiniowanie precyzyjniejszych przepisów 

dotyczących rozliczania wydatków, na 

które zezwolono w ramach pokrywania 

kosztów ogólnych, które to przepisy 

mogłyby zawierać środki sprzyjające 

oszczędności, np. publikowanie przez 

posłów ich wydatków, co już robi coraz 

więcej posłów, i którym mógłby 

towarzyszyć uproszczony system zwrotu 

niewykorzystanych środków; powtarza, że 

nie powinno to wymagać oddelegowania 

do tych zadań dodatkowych pracowników 

administracji Parlamentu; 

21. zwraca się do Prezydium o ponowne 

sprawdzenie, czy przepisy dotyczące 
rozliczania wydatków, na które zezwolono 

w ramach pokrywania kosztów ogólnych, 

wymagają dalszej specyfikacji; powtarza, 

że nie powinno to wymagać 

oddelegowania do tych zadań 

dodatkowych pracowników administracji 

Parlamentu; 

Or. de 

 

Poprawka  78 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zwraca się do Prezydium o ulepszenie 

przepisów dotyczących zwrotu kosztów 

podróży samochodem; uważa, że każda 

podróż, bez względu na odległość, 

powinna być potwierdzona dokumentami; 

Or. en 
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Poprawka  79 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. uważa, że posłowie powinni stanowić 

przykład dla obywateli, których dotknęły 

katastrofalne skutki kryzysu 

gospodarczego w kilku państwach 

członkowskich, i w związku z tym zwraca 

się o obniżenie ich wynagrodzeń i 

dodatków o co najmniej 15%; 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. ubolewa, że Prezydium nie zakończyło 

jeszcze omawiania średnioterminowej 

strategii Parlamentu w zakresie 

nieruchomości; powtarza zatem swój apel 

o przedstawienie Komisji Budżetowej 

nowej średnioterminowej strategii w 

zakresie nieruchomości w odpowiednim 

terminie umożliwiającym przygotowanie 
czytania budżetu Parlamentu na rok 2017; 

22. przypomina, że obecnie trwa przegląd 

średnioterminowej strategii polityki w 

zakresie nieruchomości, która została 

przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; 
ubolewa, że Prezydium nie zakończyło 

jeszcze omawiania średnioterminowej 

strategii Parlamentu w zakresie 

nieruchomości; wzywa sekretarza 

generalnego, aby możliwie jak najszybciej 

i najpóźniej do sierpnia 2016 r. 

przedstawił Komisji Budżetowej nową 

średnioterminową strategię polityki w 

zakresie nieruchomości, zanim jesienią 

2016 r. Parlament przystąpi do czytania 

budżetu; 

Or. en 
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Poprawka  81 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. ubolewa, że Prezydium nie zakończyło 

jeszcze omawiania średnioterminowej 

strategii Parlamentu w zakresie 

nieruchomości; powtarza zatem swój apel 

o przedstawienie Komisji Budżetowej 

nowej średnioterminowej strategii w 

zakresie nieruchomości w odpowiednim 

terminie umożliwiającym przygotowanie 

czytania budżetu Parlamentu na rok 2017; 

22. zauważa, że Prezydium nie zakończyło 

jeszcze omawiania średnioterminowej 

strategii Parlamentu w zakresie 

nieruchomości; powtarza zatem swój apel 

o przedstawienie Komisji Budżetowej 

nowej średnioterminowej strategii w 

zakresie nieruchomości w odpowiednim 

terminie umożliwiającym przygotowanie 

czytania budżetu Parlamentu na rok 2017; 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. zwraca się o wierne przełożenie 

sytuacji finansowej nieruchomości 

Parlamentu Europejskiego; w tym 

względzie domaga się, aby koszty związane 

z budynkiem Konrad Adenauer były 

wyraźnie umieszczone w końcowym 

budżecie Parlamentu, a także aby 

inwestycje w nieruchomości zostały ujęte 

w budżecie, aby uniknąć korzystania z 

przesunięć niewykorzystanych środków; 

Or. fr 

 

Poprawka  83 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 
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Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Prezydium do przedstawienia 

długoterminowej strategii dotyczącej 

nieruchomości Parlamentu; uważa, że 

elementem długoterminowej strategii 

dotyczącej nieruchomości powinno być 

sprawozdanie wyjaśniające powody 

opóźnienia realizacji i wyższych kosztów 

Domu Historii Europejskiej; 

23. wzywa Prezydium do przedstawienia 

długoterminowej strategii dotyczącej 

nieruchomości Parlamentu; powtarza, że 

inwestycje długoterminowe, takie jak 

projekty Parlamentu w zakresie 

nieruchomości, należy realizować z 

zachowaniem ostrożności i  przejrzystości; 

domaga się sprawnego zarządzania 

kosztami, dokładnego planowania 

projektów i ścisłego nadzoru; ponawia 

apel o przejrzyste podejmowanie decyzji w 

dziedzinie polityki nieruchomości na 

podstawie wcześnie podawanych 

informacji, z należytym uwzględnieniem 

art. 203 rozporządzenia finansowego; 
uważa, że elementem długoterminowej 

strategii dotyczącej nieruchomości 

powinno być sprawozdanie wyjaśniające 

powody opóźnienia realizacji i wyższych 

kosztów Domu Historii Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Gérard Deprez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. uważa, że zgoda na wykonanie analizy 

dotyczącej remontu budynku Paul Henri 

Spaak (PHS) powinna być uwarunkowana 

dalszymi wyjaśnieniami, zwłaszcza 

dotyczącymi tego, jakie opcje remontu i 

wykorzystania przestrzeni biurowej będą 

analizowane; zwraca się w związku z tym 

do Prezydium o stworzenie podstaw dla 

przekształcenia budynku PHS w 

24. wzywa do udostępnienia większej 

ilości informacji na temat stanu realizacji 

projektu remontu budynku Paul Henri 

Spaak (PHS); domaga się podjęcia i 

przeprowadzenia przez Prezydium analizy 

dotyczącej remontu; oczekuje, że przy 

ustalaniu czasu remontu Prezydium 

uwzględni potrzebę zapewnienia zdrowych 

i bezpiecznych warunków pracy; wzywa 
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przykładny budynek pod względem 

nowoczesnych rozwiązań i efektywności 

energetycznej; 

Prezydium do przekazywania Komisji 

Budżetowej informacji o wszystkich 

etapach, gdy tylko będą one dostępne; 

zwraca się w związku z tym do Prezydium 

o stworzenie podstaw dla przekształcenia 

budynku PHS w przykładny budynek pod 

względem nowoczesnych rozwiązań i 

efektywności energetycznej oraz o 

niezwłoczne rozpoczęcie modernizacji 

budynku; 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. zwraca się do właściwych 

wiceprzewodniczących o przedstawienie 

Komisji Budżetowej sprawozdania z 

postępów realizacji projektu budynku 

Konrad Adenauer (KAD); 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Frédérique Ries, 

Marietje Schaake, Cora van Nieuwenhuizen, Gérard Deprez, Merja Kyllönen, Jan 

Philipp Albrecht, Dennis de Jong, Elly Schlein, Michaela Šojdrová, Jeppe Kofod, 

Anneleen Van Bossuyt, Benedek Jávor, Lara Comi, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Tomáš 

Zdechovský, Anneliese Dodds, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Pina Picierno, Daniele 

Viotti, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. uważa, że reformy strukturalne i 
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organizacyjne mające na celu zwiększenie 

skuteczności, zrównoważenia 

środowiskowego i wydajności, powinny 

być kontynuowane poprzez staranną 

analizę możliwych synergii i oszczędności; 

ponownie podkreśla, że można by uzyskać 

znaczące oszczędności, gdyby zamiast 

trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg, 

Luksemburg) było tylko jedno; podkreśla, 

że proces ten należy przeprowadzić bez 

uszczerbku dla wysokiej jakości prac 

ustawodawczych Parlamentu, jego 

uprawnień budżetowych i kontrolnych lub 

jakości warunków pracy posłów, 

asystentów i pracowników instytucji; 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 

zmniejszenia planu zatrudnienia w 2017 r. 

o 60 stanowisk zgodnie ze swoim 

porozumieniem z Radą w sprawie projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 

rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez 

komitet pojednawczy w ramach procedury 

budżetowej w dniu 14 listopada 2015 r.; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  88 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 

zmniejszenia planu zatrudnienia w 2017 r. 

o 60 stanowisk zgodnie ze swoim 

porozumieniem z Radą w sprawie projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2016 zatwierdzonego przez 

komitet pojednawczy w ramach procedury 

budżetowej w dniu 14 listopada 2015 r.; 

25. zwraca uwagę na propozycję 

zmniejszenia planu zatrudnienia w 2017 r. 

o 60 stanowisk zgodnie ze swoim 

porozumieniem z Radą w sprawie projektu 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2016 zatwierdzonego przez 

komitet pojednawczy w ramach procedury 

budżetowej w dniu 14 listopada 2015 r.; 

zwraca się przy tym o efektywne 

zmniejszenie ogólnego planu zatrudnienia 

z uwzględnieniem wszystkich kategorii 

pracowników bez żadnych wyjątków; 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. przypomina, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia nie 

dotyczy ogólnej liczby pracowników grup 

politycznych, na mocy decyzji podjętych w 

odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 

2015 i 2016; 

26. przypomina, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia 

obejmuje również ogólną liczbę 
pracowników grup politycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. przypomina, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia nie 

26. przypomina, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia nie 
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dotyczy ogólnej liczby pracowników grup 

politycznych, na mocy decyzji podjętych w 

odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 

2015 i 2016; 

dotyczy ogólnej liczby pracowników grup 

politycznych, na mocy decyzji podjętych w 

odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 

2015 i 2016; zastanawia się jednak nad 

przyczynami wysokiego współczynnika 

wakatów w grupach politycznych (średnio 

26,16% w marcu 2016 r., czyli co czwarte 

stanowisko); w związku z tym domaga się, 

aby tworzenie nowych miejsc pracy było 

uzależnione od znacznego spadku tego 

współczynnika; 

Or. fr 

 

Poprawka  91 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. domaga się do sekretarza 

generalnego, aby otwierano wewnętrzne 

konkursy na stanowiska we wszystkich 

kategoriach personelu, w tym dla 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  92 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. popiera postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji 

postanawia, że te dodatkowe stanowiska 

nie są objęte celem 5-procentowej redukcji; 

27. popiera postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji 

postanawia, że te dodatkowe stanowiska 

nie są objęte celem 5-procentowej redukcji; 
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zwraca się do sekretarza generalnego o 

skonsultowanie się z posłami irlandzkimi 

w celu uzgodnienia sposobów ewentualnej 

racjonalizacji korzystania z języka 

irlandzkiego, bez naruszania praw 

zagwarantowanych posłom; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. popiera postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji 

postanawia, że te dodatkowe stanowiska 

nie są objęte celem 5-procentowej 

redukcji; zwraca się do sekretarza 

generalnego o skonsultowanie się z 

posłami irlandzkimi w celu uzgodnienia 

sposobów ewentualnej racjonalizacji 

korzystania z języka irlandzkiego, bez 

naruszania praw zagwarantowanych 

posłom; 

27. zwraca uwagę na postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki, które w związku z tym należy 

objąć celem 5-procentowej redukcji; 

zwraca się do sekretarza generalnego o 

skonsultowanie się z posłami irlandzkimi 

w celu uzgodnienia sposobów ewentualnej 

racjonalizacji korzystania z języka 

irlandzkiego, bez naruszania praw 

zagwarantowanych posłom; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. popiera wprowadzenie tłumaczenia 

na międzynarodowy język migowy 

wszystkich debat plenarnych, aby były one 

rzeczywiście dostępne dla wszystkich 



 

AM\1089845PL.doc 51/75 PE578.714v02-00 

 PL 

obywateli europejskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  95 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 

tłumaczenia pisemnego i ustnego; zwraca 

się do sekretarza generalnego o wysunięcie 

dalszych propozycji racjonalizatorskich, 

np. dotyczących szerszego korzystania z 

usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie; 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 

tłumaczenia pisemnego i ustnego; 

potwierdza jakość i wartość dodaną usług 

świadczonych przez tłumaczy; apeluje o 

wczesne, trwałe porozumienie między 

sekretarzem generalnym a 

przedstawicielami tłumaczy, 

uwzględniające wysoką jakość warunków 

pracy w powiązaniu z efektywnym 

zarządzaniem w celu uniknięcia 

nierównowagi w zakresie czasu pracy i 

ogólnej niepewności wśród tłumaczy; 
zwraca się do sekretarza generalnego o 

wysunięcie dalszych propozycji, np. 

dotyczących szerszego korzystania z usług 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie, w szczególności w odniesieniu do 

działań zespołów międzypartyjnych 

Parlamentu Europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 
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tłumaczenia pisemnego i ustnego; zwraca 

się do sekretarza generalnego o wysunięcie 

dalszych propozycji racjonalizatorskich, 

np. dotyczących szerszego korzystania z 

usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie; 

tłumaczenia pisemnego i ustnego; zwraca 

się do sekretarza generalnego o wysunięcie 

dalszych propozycji racjonalizatorskich, 

np. dotyczących szerszego korzystania z 

usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie; uważa, że funkcjonujący od 

października 2014 r. system profilów 

językowych, dotyczący poprawek na etapie 

rozpatrywania w komisjach, jest 

przykładem możliwych usprawnień; 

wzywa sekretarza generalnego do 

rozważenia objęcia tym systemem również 

innych obszarów działalności 

parlamentarnej; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 

tłumaczenia pisemnego i ustnego; zwraca 

się do sekretarza generalnego o wysunięcie 

dalszych propozycji racjonalizatorskich, 

np. dotyczących szerszego korzystania z 

usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie; 

28. z zadowoleniem przyjmuje postępy 

dokonane w dziedzinie wydajności 

tłumaczenia pisemnego i ustnego; zwraca 

się do sekretarza generalnego o wysunięcie 

dalszych propozycji racjonalizatorskich, z 

uwzględnieniem praw socjalnych, np. 

dotyczących szerszego korzystania z usług 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie; wyraża przekonanie, że 

tłumaczenia ustne i pisemne stanowią 

podstawę demokracji europejskiej otwartej 

na wszystkich, w związku z czym wzywa do 

niepodejmowania żadnych reform, które 

zaszkodziłyby jak najszerszemu i jak 

najbardziej włączającemu społecznie 

dostępowi do działań i dokumentów 

Parlamentu Europejskiego; 

Or. fr 
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Poprawka  98 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wyraża przekonanie, że linia 

budżetowa „zapomogi na rzecz 

pracowników instytucji”, a w 

szczególności subwencje wypłacane 

organizacjom pracowniczym w ramach 

linii 1630-03 „świadczenia socjalne” , 

powinny być zarządzane w sposób bardziej 

przejrzysty i na wspólnych zasadach w 

odniesieniu do całego personelu, zarówno 

Komitetu Pracowniczego, jak i komitetu 

asystentów; 

Or. fr 

 

Poprawka  99 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Prezydium do dokonania 

oceny oraz, w stosownych przypadkach, 

przeglądu przepisów regulujących status 

stażystów, z uwzględnieniem 

wprowadzenia minimalnego 

wynagrodzenia i ujednolicenia ofert 

cenowych usług cateringu dla wszystkich 

stażystów zarówno w administracji 

Parlamentu, jak i w biurach poselskich w 

celu zapewnienia równego traktowania i 

ochrony praw socjalnych stażystów; 

Or. en 
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Poprawka  100 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Prezydium do dokonania 

przeglądu przepisów regulujących zwrot 

kosztów podróży służbowej między 

miejscami pracy Parlamentu, 

ponoszonych przez akredytowanych 

asystentów parlamentarnych, w celu 

dostosowania ich do przepisów 

dotyczących pozostałych pracowników; 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wyraża przekonanie, że należy 

wdrożyć trzecią procedurę umożliwiającą 

rozwiązanie umowy między posłem a 

asystentem za porozumieniem stron; 

Or. fr 

 

Poprawka  102 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa sekretarza generalnego do 

sporządzenia rocznego sprawozdania 

informacyjnego dotyczącego urzędników 
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najwyższego szczebla, których umowa z 

Parlamentem Europejskim wygasła i 

którzy mogliby znaleźć się w sytuacji 

konfliktu interesów podczas pełnienia 

nowych funkcji, jak wskazano w art. 16 

Regulaminu pracowniczego urzędników 

Unii Europejskiej; 

Or. fr 

 

Poprawka  103 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

29. ma poważne zastrzeżenia do 

propozycji, by zinternalizować usługi 

kierowców i zastąpić usługodawcę 

zewnętrznego pracownikami 

kontraktowymi Parlamentu, co będzie się 

wiązało z bezpośrednimi kosztami 

dodatkowymi w wysokości 

ok. 3,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 
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Projekt rezolucji Poprawka 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

29. podaje w wątpliwość wartość dodaną i 

dodatkowe koszty proponowanego 

zinternalizowania usług kierowców i 

zastąpienia usługodawcy zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 3,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

29. wyraża ubolewanie z powodu 

propozycji, by zinternalizować usługi 

kierowców i zastąpić usługodawcę 

zewnętrznego pracownikami 

kontraktowymi Parlamentu, co będzie się 

wiązało z bezpośrednimi kosztami 

dodatkowymi w wysokości 

ok. 3 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 
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warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; w każdym razie 

uważa, że usługi kierowców powinny być 

zapewnione tylko na trasie między 

lotniskiem lub dworcem kolejowym a 

miejscem pracy oraz że wszystkie inne 

podróże powinny być organizowane przez 

posłów we własnym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Daniele Viotti, Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna 

zawarta zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której 

usługodawca zewnętrzny ma wyraźny 

obowiązek zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz 

godnych warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

29. jest przeciwny propozycji, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co wiązałoby się z bezpośrednimi kosztami 

dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna 

zawarta zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której 

usługodawca zewnętrzny ma wyraźny 

obowiązek zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia, jest 

preferowaną alternatywą; nalega ponadto 

na konieczność zagwarantowania 

godnych warunków pracy i płacy; 

Or. it 

Poprawka  107 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 
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Projekt rezolucji Poprawka 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 2,7 mln EUR; uznaje, że dobrze 

sformułowana umowa zewnętrzna zawarta 

zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami w dziedzinie zamówień 

publicznych, w ramach której usługodawca 

zewnętrzny ma wyraźny obowiązek 

zagwarantowania na własną 

odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa 

i podstawowego sprawdzenia oraz godnych 

warunków pracy i płacy, byłaby 

preferowaną alternatywą; 

29. odnotowuje propozycję, by 

zinternalizować usługi kierowców i 

zastąpić usługodawcę zewnętrznego 

pracownikami kontraktowymi Parlamentu, 

co będzie się wiązało z bezpośrednimi 

kosztami dodatkowymi w wysokości 

ok. 3,7 mln EUR; popiera zasadę 

internalizacji, jeśli jej koszty nie 

przekroczą kosztów obecnego systemu 

oraz jeśli pozwoli ona zapewnić godne 

warunki pracy i płacy kierowców, większy 

udział kobiet kierowców i korzystanie z 

bardziej ekologicznych samochodów; 
uznaje również, że dobrze sformułowana 

umowa zewnętrzna zawarta zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami w 

dziedzinie zamówień publicznych, w 

ramach której usługodawca zewnętrzny ma 

wyraźny obowiązek zagwarantowania na 

własną odpowiedzialność kontroli 

bezpieczeństwa i podstawowego 

sprawdzenia oraz godnych warunków 

pracy i płacy, większego udziału kobiet 

kierowców i wykorzystania bardziej 

ekologicznych samochodów, byłaby 

alternatywą, jednak pod warunkiem 

utrzymania kosztów na tym samym 

poziomie; zwraca się o przekazywanie 

Komisji Budżetowej szczegółowych 

informacji przed podjęciem każdej decyzji; 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Nils Torvalds, Gérard Deprez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

30. zwraca się do sekretarza generalnego 

o przeprowadzenie konsultacji z władzami 

belgijskimi w celu zapewnienia łatwej 

skreślony 
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dostępności i ogólnie jak najlepszego 

wykorzystania nowego bezpośredniego 

połączenia kolejowego między stacją 

Bruxelles-Luxembourg a lotniskiem 

Zaventem, w ramach którego 

akceptowano by identyfikatory posłów 

zamiast obecnych przepustek; 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. uważa, że flota samochodowa mogłaby 

się składać z bardziej oszczędnych pod 

względem kosztów i zużycia paliwa oraz 

bezpieczniejszych pojazdów; podkreśla, że 

należy rozważyć ewentualność 

całkowitego przejścia do końca dekady na 

pojazdy o napędzie elektrycznym; 

31. uważa, że flota samochodowa mogłaby 

się składać z bardziej oszczędnych pod 

względem kosztów i zużycia paliwa oraz 

bezpieczniejszych pojazdów; podkreśla, że 

w pierwszej kolejności należy 

wykorzystywać mikrobusy i autobusy w 

drodze na lotnisko i z lotniska, kursujące 

w określonych godzinach; podkreśla, że 

należy rozważyć ewentualność 

całkowitego przejścia do końca dekady na 

pojazdy o napędzie elektrycznym; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. uważa, że flota samochodowa mogłaby 

się składać z bardziej oszczędnych pod 

względem kosztów i zużycia paliwa oraz 

bezpieczniejszych pojazdów; podkreśla, że 

należy rozważyć ewentualność 

31. uważa, że flota samochodowa mogłaby 

się składać z bardziej oszczędnych pod 

względem kosztów i zużycia paliwa oraz 

bezpieczniejszych pojazdów; wyzywa 

sekretarza generalnego do sporządzenia 
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całkowitego przejścia do końca dekady na 

pojazdy o napędzie elektrycznym; 
sprawozdania dotyczącego ewentualności 
całkowitego przejścia do końca dekady na 

pojazdy o napędzie elektrycznym; 

Or. fr 

 

Poprawka  111 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu, aby skłonić biuro do 

regularnego proponowania posłom i 

wszystkim pracownikom najtańszych opcji 

podróżowania; 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu; zachęca biuro podróży do 

częstszego porównywania cen; zwraca się 

do biura podróży, aby aktywnie szukało 

tańszych biletów przy dokonywaniu 

rezerwacji oraz aby oferowało ogólnie 

bardziej konkurencyjne ceny posłom i 

wszystkim pracownikom; 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu, aby skłonić biuro do 

regularnego proponowania posłom i 

wszystkim pracownikom najtańszych opcji 

podróżowania; 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu, aby skłonić biuro do 

regularnego proponowania posłom i 

wszystkim pracownikom najtańszych opcji 

podróżowania, zarówno samolotem, jak i 

pociągiem; 

Or. en 
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Poprawka  113 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu, aby skłonić biuro do 

regularnego proponowania posłom i 

wszystkim pracownikom najtańszych opcji 

podróżowania; 

32. zwraca się do sekretarza generalnego o 

odbycie rozmów z biurem podróży 

Parlamentu, aby skłonić biuro do 

regularnego proponowania posłom i 

wszystkim pracownikom najtańszych opcji 

podróżowania, zapewniających ten sam 

poziom wygody, szczególnie w przypadku 

lotów długodystansowych, oraz te same 

ogólne warunki wymiany biletów; 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Helga Trüpel, Michael Cramer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. stwierdza, że parkowanie jest 

całkowicie bezpłatne dla pracowników 

Parlamentu, natomiast pracownicy 

korzystający z transportu publicznego 

otrzymują zwrot tylko połowy rocznych 

kosztów biletów okresowych; zwraca się 

do sekretarza generalnego o opracowanie 

oszacowania dotyczącego ukrytych 

dodatków finansowych uzyskiwanych w 

skali roku przez osoby korzystające z 

samochodu w porównaniu z osobami 

korzystającymi z innych rodzajów 

transportu, a także o przedstawienie 

propozycji zlikwidowania ewentualnego 

nierównego traktowania różnych 

rodzajów transportu; 

Or. en 
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Poprawka  115 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. wzywa sekretarza generalnego do 

przedstawienia Komisji Budżetowej 

sprawozdania w sprawie oceny kampanii 

wyborczej Parlamentu z 2014 r., a także 

skuteczności środków komunikacji 

podjętych przez Parlament i skierowanych 

do ogółu społeczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. uznaje rolę biur informacyjnych 

Parlamentu Europejskiego w poszerzaniu 

wiedzy o działalności Parlamentu i całej 

Unii; uważa, że należy rozważyć działania 

zwiększające efektywność biur 

informacyjnych Parlamentu 

Europejskiego; uważa, że biura 

informacyjne Parlamentu Europejskiego 
powinny jak najczęściej mieścić się w tych 

samych budynkach co przedstawicielstwa 

Komisji i powinny one mieć wspólne 

zaplecze administracyjne; zwraca się o 

przeprowadzenie oceny celów, zadań i 

wyników biur informacyjnych Parlamentu 

Europejskiego, na podstawie której należy 

określić priorytety; 

34. zwraca się o przeprowadzenie 

kompletnego przeglądu biur 

informacyjnych Parlamentu Europejskiego 

i przedstawicielstw Komisji; uważa, że 

powinny one mieścić się w tych samych 

budynkach ze wspólnym zapleczem 

administracyjnym, aby ograniczyć koszty; 

zwraca się o przeprowadzenie oceny 

celów, na podstawie której należy określić 

priorytety; 

Or. en 
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Poprawka  117 

Jean-Paul Denanot, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. powtarza, że należy dołożyć wszelkich 

możliwych starań, aby zapewnić 

rozpowszechnianie informacji i 

komunikatów Parlamentu, w tym również 

służb Parlamentu przyjmujących grupy 

zwiedzających, we wszystkich 24 językach 

urzędowych Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. uważa, że należy ponownie określić 

priorytety budżetu Parlamentu z 

ukierunkowaniem na jego podstawową 

działalność jako współprawodawcy; w tym 

kontekście podaje w wątpliwość wartość 

dodaną kampanii informacyjnych i 

promocyjnych Parlamentu, co w 

szczególności dotyczy konkursu „nagroda 

LUX”, którego koszty osiągnęły w 2014 r. 

najwyższy w swojej historii poziom 906 

902 EUR; wzywa do jak najszybszego 

udostępnienia badania dotyczącego 

świadomości społecznej na temat tego 

konkursu; 

Or. en 
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Poprawka  119 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. wyraża ubolewanie z powodu decyzji 

o otwarciu Parlamentarium w Berlinie, 

które nie ma żadnego bezpośredniego 

związku z działalnością Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. rozważa decyzję Parlamentu 

Europejskiego dotyczącą finansowania 

Parlamentarium w Berlinie bez 

rozważenia powstania podobnych 

instytucji we wszystkich stolicach 

europejskich; uważa, że Parlamentaria 

powinny być ograniczone do miast lub 

siedziby Parlamentu Europejskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka  121 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34b. zwraca uwagę na budowę Mini-

Parlamentarium w Berlinie (otwarcie 9 

maja 2016 r.) oraz w Strasburgu (2017 r.); 
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zwraca się jednak o udzielenie większej 

ilości informacji dotyczących skutków dla 

budżetu wynikających z budowy takich 

obiektów w innych miastach Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34b. zwraca się o dokonanie oceny 

możliwości bliższej współpracy z ARTE w 

Strasburgu w celu utworzenia 

europejskiego węzła medialnego do celów 

szkoleniowych dla młodych dziennikarzy; 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34b. wzywa sekretarza generalnego do 

przedstawienia sprawozdania dotyczącego 

przedsiębiorstw i organizacji, które 

uzyskały dostęp do Parlamentu 

Europejskiego po to, aby mogły tam 

prowadzić fora powiązane z ich 

działalnością; wzywa sekretarza 

generalnego do utrzymania równowagi 

między różnymi sektorami i różnymi 

rodzajami organizacji, którym 

umożliwiono dostęp do Parlamentu 

Europejskiego; 

Or. fr 



 

PE578.714v02-00 66/75 AM\1089845PL.doc 

PL 

 

Poprawka  124 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa sekretarza generalnego do 

opracowania szczegółowych uzgodnień 

dotyczących pełnego współdzielenia 

funkcji i usług zaplecza 

administracyjnego przez Parlament, 

Komitet Regionów i Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny; 

35. wzywa sekretarza generalnego do 

przedstawienia szczegółowego 

sprawozdania w sprawie wdrażania części 

administracyjnych umów o współpracy 

między Parlamentem Europejskim a 

Komitetem Regionów i Europejskim 

Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 

oraz do opracowania na tej podstawie 

ewentualnych uzgodnień dotyczących 

dalszej współpracy administracyjnej w 

takich obszarach, jak logistyka, 

infrastruktura czy bezpieczeństwo; 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa sekretarza generalnego do 

opracowania szczegółowych uzgodnień 

dotyczących pełnego współdzielenia 

funkcji i usług zaplecza administracyjnego 

przez Parlament, Komitet Regionów i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny; 

35. wzywa sekretarza generalnego do 

opracowania szczegółowych uzgodnień 

dotyczących pełnego współdzielenia 

funkcji i usług zaplecza administracyjnego 

przez Parlament, Komitet Regionów i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny; wzywa sekretarza generalnego 

do przeprowadzenia analizy możliwości 

osiągnięcia podobnej synergii funkcji i 

usług zaplecza administracyjnego między 

Parlamentem, Komisją i Radą; 

Or. en 
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Poprawka  126 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. wzywa sekretarza generalnego do 

wyjaśnienia obecnego zarządzania 

centrum sportowym Parlamentu i 

obecnego sposobu korzystania z niego 

przez personel Parlamentu w tym 

kontekście; ponadto domaga się 

wyjaśnienia w sprawie toczącego się 

postępowania sądowego oraz 

przedstawionych opcji, tak aby zapewnić 

skuteczne i oszczędne zarządzanie tym 

obiektem w przyszłości; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

rzadziej i wydajniej korzysta się ze skrzyń 

transportowych; zachęca do wspólnego 

korzystania ze skrzyń transportowych w 

podróżach do Strasburga; 

36. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

rzadziej i wydajniej korzysta się ze skrzyń 

transportowych; zachęca do wspólnego 

korzystania ze skrzyń transportowych w 

podróżach do Strasburga; przypomina, że 

można by uzyskać znaczące oszczędności, 

gdyby zamiast trzech miejsc pracy 

(Bruksela, Strasburg, Luksemburg) było 

tylko jedno; 

Or. en 
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Poprawka  128 

Ingeborg Gräßle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

rzadziej i wydajniej korzysta się ze skrzyń 

transportowych; zachęca do wspólnego 

korzystania ze skrzyń transportowych w 

podróżach do Strasburga; 

36. zachęca do wydajnego korzystania ze 

skrzyń transportowych; zachęca do 

wspólnego korzystania ze skrzyń 

transportowych w podróżach do 

Strasburga; jednocześnie utrzymuje 

jednak, że ograniczenie możliwości 

transportu dokumentów do Strasburga – 

np. przez wprowadzenie mniejszych skrzyń 

transportowych lub zmniejszenie liczby 

skrzyń do jednej na posła – 

nieproporcjonalnie utrudniłoby posłom 

wykonywanie mandatu, i dlatego się temu 

sprzeciwia; 

Or. de 

Poprawka  129 

Richard Ashworth, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ulrike Lunacek, Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. przypomina rezolucję z dnia 20 

listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji 

siedzib instytucji Unii Europejskiej1, w 

której informowano, że zgodnie z 

szacunkami koszty wynikające z 

geograficznego rozproszenia Parlamentu 

wynoszą od 156 do 204 mln EUR, co 

stanowi 10% rocznego budżetu 

Parlamentu; podkreśla, że w 

sprawozdaniu w tej sprawie szacuje się, iż 

wpływające na środowisko emisje CO2 na 

skutek geograficznego rozproszenia 

wynoszą od 11 000 to 19 000 ton; 

ponownie podkreśla negatywny odbiór 

społeczny tego rozproszenia; w związku z 
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tym wzywa do opracowania planu 

przeniesienia Parlamentu do jednej 

siedziby; 

 __________________ 

 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498. 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Clare Moody 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. podkreśla, że można uzyskać 

znaczące długoterminowe oszczędności w 

wyniku przeniesienia Parlamentu do 

jednej siedziby; domagała się tego 

zdecydowana większość parlamentarna w 

kilku rezolucjach Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Paul Rübig 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. zwraca się do sekretarza generalnego o 

postępowanie w pełni zgodnie z duchem i 

literą nowego rozporządzenia finansowego 

w odniesieniu do zielonych zamówień 

publicznych dzięki wzmocnieniu strategii 

zamówień Parlamentu w tym zakresie; 

37. zwraca się do sekretarza generalnego o 

postępowanie w pełni zgodnie z duchem i 

literą nowego rozporządzenia finansowego 

w odniesieniu do zielonych i skutecznych 

gospodarczo zamówień publicznych dzięki 

wzmocnieniu strategii zamówień 

Parlamentu w tym zakresie; 

Or. en 
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Poprawka  132 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 37a. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 

działań wynikających z przeglądu 

rozporządzenia finansowego, których 

celem jest zapewnienie poprawy 

ekologicznego i społecznego wymiaru 

zamówień publicznych; wyraża 

ubolewanie z powodu braku działu 

będącego odpowiednikiem EMAS, który 

zajmowałby się problemami społecznymi, 

w szczególności podczas opracowywania 

procedur umownych dla zamówień 

publicznych, w których biorą udział 

instytucje europejskie, a także 

gwarantowałby kontrolę realizacji 

zamówień; wzywa do utworzenia 

podobnego działu w Parlamencie 

Europejskim; 

Or. fr 

Poprawka  133 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. zachęca do dalszych oszczędności 

energii, ponieważ dyskusje na temat 

budżetu na 2016 r. pokazały, że istnieje 

pole do poprawy; 

38. zachęca do dalszych oszczędności 

energii, w szczególności związanych z 

systemami oświetleniowymi i grzewczymi 

w budynkach, ponieważ dyskusje na temat 

budżetu na 2016 r. pokazały, że istnieje 

pole do poprawy; 

Or. en 
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Poprawka  134 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 38a. zwraca się o wprowadzenie zakazu 

podawania napojów w plastikowych 

butelkach podczas posiedzeń; należy je 

podawać w inny, tańszy sposób 

ograniczający zanieczyszczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  135 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 38a. zachęca do większego propagowania 

zdrowej i ekologicznej żywności; w 

związku z tym wzywa Prezydium do oceny 

możliwości zapewnienia zdrowej żywności 

nie tylko pod względem zróżnicowania 

usług, ale również i przede wszystkim pod 

względem zapewnienia świeżych owoców i 

warzyw w bardziej przystępnych cenach; 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. nie widzi żadnej wartości dodanej we 

wspieraniu finansowym Europejskiego 

skreślony 
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Stowarzyszenia Parlamentarnego; 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. nie widzi żadnej wartości dodanej we 

wspieraniu finansowym Europejskiego 

Stowarzyszenia Parlamentarnego; 

skreślony 

 (Europejskie Stowarzyszenie 

Parlamentarne musi być utrzymane.) 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Paul Rübig, Albert Deß, Manfred Weber, Markus Ferber, Michael Gahler, Elisabeth 

Köstinger, Axel Voss, Sven Schulze, Claudia Schmidt, Ulrike Müller, Csaba Sógor, 

Andrzej Grzyb, Angélique Delahaye, Anne Sander, Mercedes Bresso, Dieter-Lebrecht 

Koch, Monika Hohlmeier, Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. nie widzi żadnej wartości dodanej we 

wspieraniu finansowym Europejskiego 

Stowarzyszenia Parlamentarnego; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 
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Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że działalność Stowarzyszenia 

Byłych Posłów powinna być finansowana 

przez obecnych lub byłych posłów, których 

interesuje to stowarzyszenie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że działalność Stowarzyszenia 

Byłych Posłów powinna być finansowana 

przez obecnych lub byłych posłów, których 

interesuje to stowarzyszenie; 

skreślony 

 (Europejskie Stowarzyszenie 

Parlamentarne musi być utrzymane.) 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Paul Rübig, Andrey Kovatchev, Markus Ferber, Catherine Bearder, Monika Hohlmeier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. uważa, że działalność Stowarzyszenia 

Byłych Posłów powinna być finansowana 

przez obecnych lub byłych posłów, których 

interesuje to stowarzyszenie; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  142 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 40a. wzywa sekretarza generalnego i 

Prezydium Parlamentu do ścisłego 

śledzenia prac komisarz Georgievej nad 

budżetowaniem opartym na wynikach; 

wzywa wszystkie strony zaangażowane w 

opracowywanie preliminarza Parlamentu 

do określenia „negatywnych priorytetów” 

w celu uwolnienia środków na wydatki 

związane z realizowaniem podstawowych 

obowiązków Parlamentu; uważa, że 

działanie to jest szczególnie istotne w 

kontekście coraz większej prawodawczej 

roli Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 40b. zauważa, że środki na finansowanie 

partii politycznych i fundacji politycznych 

na poziomie europejskim stanowią 2,7% 

budżetu na rok 2017; uważa, że nie należy 

zwiększać finansowania partii 

politycznych na poziomie europejskim 

oraz że udział Parlamentu w 

finansowaniu budżetu fundacji 

politycznych na poziomie europejskim jest 

zbyt duży, dlatego należy go zmniejszyć z 

85% do 50%; uważa, że należy przejść do 

finansowania zarówno partii, jak i 

fundacji politycznych w całości przez ich 

partie krajowe lub z innych funduszy 

własnych; 
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Or. en 

 

 

 


