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15. 10. 2014 A8-0014/35 

Pozměňovací návrh  35 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že programy EU v oblasti 

výzkumu a inovací, které tvoří základní 

pilíř strategie růstu, by měly podporovat 

sociální rozvoj a řešit problémy, s nimiž se 

EU potýká, jako je chudoba a sociální 

vyloučení; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/36 

Pozměňovací návrh  36 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1b. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí 

v zemích účastnících se ekonomických 

ozdravných programů podporovat spíše 

sociální rozvoj a soudržnost, a nikoliv 

úsporná opatření, snižování mezd a 

deformaci sociální struktury; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/37 

Pozměňovací návrh  37 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. znovu připomíná, že rozpočet Unie by v 

žádném případě neměl být vnímán a 

posuzován pouze jako dodatečná finanční 

položka, která je zátěží pro rozpočty 

členských států – naopak, je třeba jej 

chápat jako příležitost dát impuls těm 

iniciativám a investicím, které jsou v 

zájmu Unie jako celku a jsou pro ni 

přínosem a o nichž ve většině případů 

spolurozhoduje Parlament a Rada; 

3. znovu připomíná, že rozpočet Unie 

může být ve své stávající podobě vnímán 

jako zátěž pro rozpočty členských států a 

že je nezbytné, aby členské státy naopak 

podpořil při prosazování takových politik, 

které budou zaměřeny na vytváření 

sociálního státu, podporu jistých a 

trvalých pracovních míst, regulaci 

pracovních vztahů a zlepšení životních 

standardů občanů EU; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/38 

Pozměňovací návrh  38 

Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Pablo Echenique, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. upozorňuje na skutečnost, že politika 

úsporných opatření EU vytváří tlak na 

snižování reálných mezd v členských 

státech, což jen prodlouží hospodářskou a 

sociální krizi; zdůrazňuje, že rozpočet EU 

by měl sloužit k podpoře úsilí o zvýšení 

reálných mezd a k boji proti sociálnímu 

dumpingu v členských státech; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/39 

Pozměňovací návrh  39 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že nejpalčivějším 

problémem EU je nezaměstnanost; 

domnívá se, že opětovné oživení 

hospodářství členských států a tvorba 

nových pracovních míst vyžadují odklon 

od politiky úsporných opatření EU, což 

členským státům umožní přijmout taková 

politická opatření, která budou pro jejich 

specifickou situaci nejvhodnější; domnívá 

se proto, že tvorba důstojných pracovních 

míst a udržitelného hospodářského růstu 

by měla být základním cílem rozpočtu EU; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/40 

Pozměňovací návrh  40 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  27a. připomíná, že finanční prostředky 

EU, včetně grantů na výzkum od Komise, 

nesmí financovat vojenské projekty; 

zdůrazňuje, že koncept duální technologie 

se nesmí zneužívat k financování projektů 

s de facto vojenskými cíli, jako jsou 

bezpilotní letouny pro technicky vyspělé 

bojové činnosti a bezpečnostní dohled; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408CS.doc  PE537.055v01-00 
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15.10.2014 A8-0014/41 

Pozměňovací návrh  41 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. odsuzuje mechanismy, které byly 

zavedeny v rámci nového nařízení o 

společných ustanoveních, jako jsou 

makroekonomické podmínky a 

výkonnostní rezerva, v důsledku nichž by 

mohlo dojít k potrestání místních a 

regionálních orgánů v rozpočtových 

otázkách, za něž nenesou odpovědnost; 

 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/42 

Pozměňovací návrh  42 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. je hluboce znepokojen tím, že Rada 

sice zachovala výši prostředků na závazky 

na úrovni NR (49 227 milionů EUR), 

snížila ovšem prostředky na platby o 220 

milionů EUR a stanovila jejich výši na 51 

382 milionů EUR; 

38. je hluboce znepokojen tím, že Rada 

sice zachovala výši prostředků na závazky 

na úrovni NR (49 227 milionů EUR), 

snížila ovšem prostředky na platby o 220 

milionů EUR a stanovila jejich výši na 51 

382 milionů EUR; se znepokojením 

konstatuje, že i když bude navrhovaná 

výše prostředků na platby určena zejména 

na pokrytí neuhrazených závazků a 

dokončení programů, v situaci, kdy byla 

rozšířena působnost většiny nástrojů 

(např. Fond evropské pomoci nejchudším 

osobám), Komise prohlásila, že objem 

neuhrazených plateb bude i nadále růst a 

přesáhne 23,4 miliard EUR dosažených 

na konci roku 2013, to i v případě, že bude 

schválen NOR č. 3/2014; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/43 

Pozměňovací návrh  43 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. se znepokojením si všímá skutečnosti 

jednoznačně uvedené v 6. zprávě o 

soudržnosti, a sice že regionální 

nerovnosti vzrostly, a to především v 

období krize v letech 2008–2011, což 

znamená, že úsilí vynakládané v rámci 

politiky soudržnosti bude nutné výrazně 

zvýšit, aby se dosáhlo cílů v oblasti 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, jak stanoví článek 174 

SFEU; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/44 

Pozměňovací návrh  44 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zdůrazňuje, že v okruhu 1b je největší 

podíl nezaplacených závazků, které čekají 

na úhradu prostředků již vynaložených 

členskými státy a regiony jako příjemci; 

zdůrazňuje, že tato praxe má vážné 

důsledky pro členské státy a regiony, které 

jsou nejvíce postiženy krizí; vyjadřuje 

hluboké politování nad tím, že Rada tento 

problém zcela ignoruje; zdůrazňuje, že 

v době, kdy většina členských států čelí 

problémům, jak nalézt finanční zdroje pro 

projekty, které by vytvářely pracovní 

místa, je regionální politika Unie velmi 

důležitým nástrojem pro překonání těchto 

problémů; 

39. zdůrazňuje, že v okruhu 1b je největší 

podíl nezaplacených závazků, které čekají 

na úhradu prostředků již vynaložených 

členskými státy a regiony jako příjemci; 

zdůrazňuje, že tato praxe má vážné 

důsledky pro členské státy a regiony, které 

jsou nejvíce postiženy krizí; vyjadřuje 

hluboké politování nad tím, že Rada tento 

problém zcela ignoruje; zdůrazňuje, že 

v době, kdy většina členských států čelí 

problémům, jak nalézt finanční zdroje pro 

projekty, které by vytvářely pracovní 

místa, je regionální politika Unie velmi 

důležitým nástrojem pro překonání těchto 

problémů; zdůrazňuje, že nástroje, jako je 

ESF, Evropský fond pro regionální 

rozvoj, Fond soudržnosti a Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých, mají v 

době krize zvláštní význam, a že mezi 

prvními oběťmi snížení prostředků na 

platby jsou vždy ty nejslabší zúčastněné 

subjekty, jako jsou členské státy s 

rozpočtovými omezeními, místní a 

regionální orgány, nejvzdálenější regiony, 

malé a střední podniky, nevládní 

organizace a sociální partneři; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/45 

Pozměňovací návrh  45 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. rozhodl se obnovit NR u prostředků na 

platby v rozpočtových položkách na nové 

programy, v nichž Rada provedla škrty, a 

zvýšit nad úroveň NR prostředky na platby 

u skupiny položek, zejména u těch, ve 

kterých budou dokončovány programy v 

rámci VFR na období 2007–2013; 

40. rozhodl se obnovit NR u prostředků na 

platby v rozpočtových položkách na nové 

programy, v nichž Rada provedla škrty, a 

zvýšit nad úroveň NR prostředky na platby 

u skupiny položek, zejména u těch, ve 

kterých budou dokončovány programy v 

rámci VFR na období 2007–2013; 

konstatuje, že rok 2015 bude druhým 

rokem provádění nového cyklu 

evropských strukturálních a investičních 

fondů; zdůrazňuje, že je zapotřebí vyčlenit 

dostatečné prostředky na závazky a na 

platby, má-li se zajistit, aby tyto programy 

poskytly prostředky plánovanému počtu 

příjemců, a tak dosáhly očekávaného 

účinku; 

 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/46 

Pozměňovací návrh  46 

Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. připomíná, že strukturální fondy 

nelze využívat způsobem, který by 

znamenal přímou či nepřímou podporu 

přemisťování služeb nebo výroby do 

jiných členských států; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/47 

Pozměňovací návrh  47 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44a. domnívá se, že vývozní náhrady by 

měly být zrušeny, a to vzhledem k tomu, že 

jsou pro rozvojové země škodlivé, neboť 

ztěžují jejich schopnost rozvíjet vlastní 

produkci potravin a narušují obchod;  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/48 

Pozměňovací návrh  48 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 44 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44b. domnívá se, že rozpočtová položka na 

náhrady za živá zvířata by měla být 

zrušena, neboť neexistuje důvod, proč by 

měla být zvířata přepravována živá, a tím 

vystavována zbytečnému utrpení; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/49 

Pozměňovací návrh  49 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 44 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44c. domnívá se, že by neměly být 

poskytovány žádné platby jako podpora na 

tabák, neboť financování EU by nemělo 

být používáno pro účely, které jsou zdraví 

škodlivé; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/50 

Pozměňovací návrh  50 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  56a. je přesvědčen o tom, že je třeba v 

rozpočtu přesměrovat prostředky na 

vojenské a bezpečnostní výdaje ve 

prospěch zahraniční politiky zaměřené na 

civilní potřeby a rozvoj, aby se dlouhodobě 

snížily výdaje na vojenské účely; znovu 

připomíná svůj postoj, že finanční 

prostředky v rámci tohoto okruhu musí 

být vyčleněny na mírovou a civilní 

zahraniční politiku, která zajistí dosažení 

závazků Unie, pokud jde o odstranění 

chudoby, udržitelný rozvoj, rozvojové cíle 

tisíciletí, kontrolu zbraní, režim Smlouvy o 

nešíření jaderných zbraní a jaderné 

odzbrojení; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/51 

Pozměňovací návrh  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, 

Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Iosu Juaristi Abaunz, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, 

Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. zdůrazňuje svou podporu 

blízkovýchodnímu mírovému procesu a své 

odhodlání zajistit dostatečnou výši 

financování pro UNRWA a Palestinskou 

samosprávu zvýšením prostředků na 

závazky o 35,5 milionu EUR nad NR; je 

proto udiven, že Rada bez jasného 

odůvodnění znovu snížila prostředky na 

platby v NR pro UNRWA a pro 

Palestinskou samosprávu o 2,4 milionu 

EUR, a pokládá již prostředky v NR pro 

tuto položku za příliš nízké; 

57. trvá na tom, že je třeba zvýšit podporu 

blízkovýchodnímu mírovému procesu a 

odhodlání zajistit přiměřenou výši 

financování pro UNRWA a Palestinskou 

samosprávu zvýšením prostředků na platby 

o 35,5 milionu EUR nad NR a prostředků 

na závazky o 382 milionů EUR nad NR, 

mají-li být poskytnuty dostatečné zdroje 

na to, aby se dramatická humanitární 

situace zklidnila a aby se podpořilo úsilí o 

rekonstrukci v Pásmu Gazy; je proto 

udiven, že Rada bez jasného odůvodnění 

znovu snížila prostředky na platby v NR 

pro UNRWA a pro Palestinskou 

samosprávu o 2,4 milionu EUR, a pokládá 

již prostředky v NR pro tuto položku za 

příliš nízké; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/52 

Pozměňovací návrh  52 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 85 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  85b. domnívá se, že vzhledem k současné 

finanční a sociální krizi by se na poslance 

EP měl vztahovat solidární odvod ve výši 7 

% z platu, jako je tomu v případě 

evropských úředníků; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/53 

Pozměňovací návrh 53 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 85 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  85c. opakuje svůj požadavek, aby byla 

navržena přísná pravidla vztahující se na 

všechny poslance EP, která by zajistila, že 

příspěvek na všeobecné výdaje bude ve 

všech případech transparentní a že bude 

využíván pouze pro účely, pro které je 

určen, a to na základě skutečných 

nákladů a aniž by docházelo k dvojí 

úhradě nákladů; požaduje, aby byl 

vytvořen systém, v jehož rámci by museli 

poslanci každoročně vykazovat 

sekretariátu Evropského parlamentu, jak 

použili příspěvek na všeobecné výdaje, a 

tyto výkazy by pak byly předmětem auditu; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/54 

Pozměňovací návrh  54 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  86a. je přesvědčen, že Evropský parlament 

by se neměl zapojovat do muzejní 

činnosti; vyzývá k ukončení financování 

Domu evropských dějin; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/55 

Pozměňovací návrh  55 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 86 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  86b. vyzývá k ukončení vysílání 

EuroparlTV, neboť vykazuje velmi malou 

sledovanost, pokud jde o bezprostřední 

uživatele z řad jednotlivců; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/56 

Pozměňovací návrh  56 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 90 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  90a. trvá na tom, že rozpočet na 

komunikaci musí být využíván pouze k 

tomu, aby byly občanům poskytovány 

faktické informace o politikách Unie, a 

zdůrazňuje, že totéž platí i pro aktivity na 

sociálních sítích; trvá na tom, že všechny 

činnosti financované z této rozpočtové 

položky musí být zcela transparentní; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/57 

Pozměňovací návrh  57 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 91 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 91a. domnívá se, že příspěvky pro 

evropské politické strany by měly být 

zmrazeny na úrovni z roku 2013, neboť 

evropské politické strany mohou být 

financovány také z příspěvků 

vnitrostátních politických stran a 

z vlastních zdrojů; 

 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/58 

Pozměňovací návrh  58 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 85 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  85a. táže se správy Parlamentu, zda denní 

příspěvek a příspěvek na vzdálenost 

nejsou poskytovány na stejný typ výdajů, a 

prohlašuje, že pokud tomu tak je, měl by 

být příspěvek na vzdálenost zrušen; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.10.2014 A8-0014/59 

Pozměňovací návrh  59 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 93 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 93a. znovu potvrzuje své stanovisko, že 

udělování Ceny Evropského parlamentu 

za žurnalistiku je nevhodné, a trvá na 

tom, aby tato cena byla co nejdříve 

zrušena; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


