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28. 4. 2015 A8-0144/13 

Pozměňovací návrh  13 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. poznamenává, že převod na konci 

roku činil u loňského rozpočtu 71,5 

milionu EUR, což odpovídá 4 % 

celkového rozpočtu; je přesvědčen, že to je 

jasným znakem předimenzovanosti 

rozpočtu, a je proto přesvědčen, že zvýšení 

letošního rozpočtu v míře kolem 2 % by k 

pokrytí potřeb Parlamentu úplně stačilo; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/14 

Pozměňovací návrh  14 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. je přesvědčen, že v současné situaci 

přetrvávající krize není vhodné zvyšovat 

příspěvek poslancům EP na asistenci; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/15 

Pozměňovací návrh  15 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. žádá, aby poslanci dokládali 50 % 

svých výdajů hrazených z příspěvku na 

všeobecné výdaje tím, že předloží 

příslušné doklady; je přesvědčen, že by se 

tak ukázalo, zda je současná výše tohoto 

příspěvku opodstatněná;  

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/16 

Pozměňovací návrh  16 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. je ohromen tím, že znovu došlo k 

dalšímu vysokému navýšení výdajů na 

informační technologie, které z velké části 

nesouvisí s bezpečností; rád by věděl, proč 

je nutné zvýšení o 3,9 milionu EUR pro 

účely překladu a zvýšení o 3,6 milionu 

EUR na lidské zdroje; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/17 

Pozměňovací návrh  17 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2016 - Section I - Parliament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. je toho názoru, že vzhledem ke stále 

rostoucí míře používání elektronických 

médií a zařízení by měla být věnována 

mimořádná pozornost bezpečnosti IT, aby 

byla zajištěna maximální možná míra 

zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů; domnívá se, že 

jakékoli opatření v této oblasti by mělo 

vycházet z jednoznačného posouzení 

potřeb Parlamentu a mělo by o něm být 

rozhodnuto v rámci rozpočtového procesu; 

23. je toho názoru, že vzhledem ke stále 

rostoucí míře používání elektronických 

médií a zařízení by měla být věnována 

mimořádná pozornost bezpečnosti IT, aby 

byla zajištěna maximální možná míra 

zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů; domnívá se, že 

jakékoli opatření v této oblasti by mělo 

vycházet z jednoznačného posouzení 

potřeb Parlamentu a mělo by o něm být 

rozhodnuto v rámci rozpočtového procesu; 

je přesvědčen, že nejlepší způsob, jak 

dosáhnout počítačové bezpečnosti, je 

zvýšené využívání softwaru z otevřeného 

zdroje a šifrování; 

  

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/18 

Pozměňovací návrh  18 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. je přesvědčen, že k financování 

nákladů souvisejících s budovou KAD by 

bylo vhodnější využít úvěru, aby se 

zabránilo příliš velkému navýšení 

rozpočtu Parlamentu; je přesvědčen, že s 

přebytky na konci roku je možno tento 

úvěr splatit rychleji; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/19 

Pozměňovací návrh  19 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. je otevřen myšlence vytvoření obdoby 

vysoce úspěšného Parlamentaria v dalších 

velkých evropských městech;  je nicméně 

přesvědčen, že by se mělo začít ve 

členských státech, kde je euroskepticismus 

skutečným problémem; není proto 

přesvědčen, že by prvním místem, kde by 

mělo takové Parlamentarium vzniknout, 

měl být Berlín; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/20 

Pozměňovací návrh  20 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30b. požaduje, aby bylo vyvinuto úsilí s 

cílem usnadnit sociálně znevýhodněným 

občanům a účastníkům projektů v rámci 

sociálního fondu návštěvu v 

návštěvnickém centru; vyzývá generálního 

tajemníka, aby předložil návrh, jak jim 

uhradit cestovní náklady, ve spolupráci a 

koordinaci se železničními dopravci, a to 

do určitých vzdáleností a výše cen 

jízdenek; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/21 

Pozměňovací návrh  21 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Bod 30 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30c. žádá o posouzení nákladů na 

oficiální skupinové návštěvy pod záštitou 

poslanců EP; je přesvědčen, že zdroje na 

ně přidělené již nestačí, protože se jejich 

výše mnoho let neměnila, zatímco 

například ceny za ubytování a dopravu 

postupně vzrůstaly; 

Or. en 
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28. 4. 2015 A8-0144/22 

Pozměňovací návrh  22 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament 

2015/2012 

Návrh usnesení 

Nadpis, body 30 d a 30 e (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Environmentální stopa Parlamentu 

 30d. opětovně připomíná odpovědnost 

Parlamentu řídit se zasádou udržitelnosti; 

vítá úsilí o vytvoření bezpapírového 

prostředí a pokračující hodnotnou práci, 

která vzniká na základě přístupu EMAS; 

je přesvědčen, že proces EMAS potřebuje 

trvalou rozpočtovou podporu; 

 30e. požaduje, aby byly vyhodnoceny 

výsledky přístupu dobrovolnosti, pokud 

jde o využívání třídy business při letech na 

krátké vzdálenosti; 

Or. en 

 

 


