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21. 10. 2015 A8-0298/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. zdůrazňuje proto opět, že nesouhlasí 

s myšlenkou fondu pracovních míst 

určených k převodu mezi agenturami, ale 

potvrzuje, že je ochoten uvolnit pracovní 

místa, pokud přitom dojde ke zefektivnění 

činnosti mezi agenturami prostřednictvím 

intenzivnější správní spolupráce nebo 

v případě potřeby i sloučením 

a sdružováním některých funkcí buď 

s Komisí, nebo s jinou agenturou; 

61. vítá myšlenku fondu pracovních míst 

určených k převodu mezi agenturami 

a vybízí k jejímu využívání vždy, kdy je to 

možné; potvrzuje, že je ochoten snížit 

počet pracovních míst, pokud přitom dojde 

ke zefektivnění činnosti mezi agenturami 

prostřednictvím intenzivnější správní 

spolupráce nebo v případě potřeby 

i sloučením a sdružováním některých 

funkcí buď s Komisí, nebo s jinou 

agenturou; 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. s politováním konstatuje, že bylo 

navýšeno veřejné financování evropských 

politických stran (z 10 339 866 EUR 

v roce 2008 na 31 400 000 in 2016) 

a evropských politických nadací 

(z 4 268 630 EUR v roce 2008 na 

18 700 000 EUR v roce 2016); 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. opakuje, že k zajištění odpovídající 

podpory poslancům při výkonu jejich 

parlamentní činnosti je nezbytné nalézt 

novou rovnováhu mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a místními 

asistenty; bere na vědomí, že generální 

tajemník předložil předsednictvu návrh za 

účelem dosažení tohoto cíle; vyjadřuje 

politování nad tím, že předsednictvo dosud 

v této věci nerozhodlo; domnívá se, že by 

mělo být při zavádění revidovaných 

pravidel ponecháno přechodné období; 

očekává, že konečné rozhodnutí vstoupí 

v platnost nejpozději v červenci 2016, kdy 

přechodné období skončí; 

90. s politováním konstatuje zvýšení 

nákladů na parlamentní asistenty; je 

přesvědčen, že podpora poskytovaná 

poslancům při výkonu jejich 

parlamentních činností je adekvátní již 

dnes; 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. znovu vyzývá k větší transparentnosti 

příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; 

vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby 

vymezilo přesnější pravidla zodpovědnosti 

za výdaje schválené k úhradě z tohoto 

příspěvku, aniž by Parlamentu vznikaly 

dodatečné náklady; 

97. znovu vyzývá k větší transparentnosti 

příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; 

vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby 

vymezilo přesnější pravidla zodpovědnosti 

za výdaje schválené k úhradě z tohoto 

příspěvku, aniž by Parlamentu vznikaly 

dodatečné náklady; kromě toho žádá, aby 

byly sníženy platy, příspěvky a cestovní 

výlohy poslanců EP; 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 106 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

106. znovu upravuje standardní snížení 

na jeho původní výši 4,5 %, aby výbor 

mohl pokrýt své potřeby a vyrovnat se 

s pokračujícím snižováním počtu 

zaměstnanců v souvislosti s dohodou 

o spolupráci mezi Parlamentem 

a výborem;  

106. požaduje radikální revizi úlohy 

Evropského hospodářského a sociálního 

výboru a odpovídající snížení prostředků, 

které jsou mu přidělovány; 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 108 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

108. snižuje na straně jedné odměny 

a příspěvky o částku odpovídající převodu 

66 pracovních pozic do vyšší platové třídy 

a čtyřem dalším pracovním místům, která 

nebyla v návrhu rozpočtu započítána, aby 

tak zohlednil převedení těchto pracovních 

míst do Parlamentu; 

108. požaduje radikální revizi úlohy 

Výboru regionů a odpovídající snížení 

prostředků, které jsou mu přidělovány; 

  

Or. en 

 

 


