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21. 10. 2015 A8-0298/22 

Pozměňovací návrh  22 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 28 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28b. znovu připomíná, že by prostředky 

SZP ani žádné jiné prostředky z rozpočtu 

neměly být používány k financování 

býčích zápasů, při nichž jsou zabíjena 

zvířata; připomíná, že takovéto 

financování je jednoznačně v rozporu s 

Evropskou dohodou o ochraně zvířat 

chovaných pro hospodářské účely 

(směrnice Rady 98/58/ES); 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/23 

Pozměňovací návrh  23 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. konečně se rozhodl navýšit prostředky 

u agentur, které plní úkoly související s 

migrací, a to celkově o 26 milionů EUR, z 

čehož největší zvýšení rozpočtu připadá na 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO), který dostane o 12 milionů EUR 

více než v NR; podotýká, že tato agentura 

hraje ústřední, koordinační roli při 

provádění prozatímních opatření v oblasti 

mezinárodní ochrany a členské státy 

zasažené migrační vlnou se na ni stále 

častěji obracejí se žádostí o pomoc; 

34. konečně se rozhodl navýšit prostředky 

u agentur, které plní úkoly související s 

migrací, a to celkově o 26 milionů EUR, z 

čehož největší zvýšení rozpočtu připadá na 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO), který dostane o 12 milionů EUR 

více než v NR; podotýká, že tato agentura 

hraje ústřední, koordinační roli při 

provádění prozatímních opatření v oblasti 

mezinárodní ochrany a členské státy 

zasažené migrační vlnou se na ni stále 

častěji obracejí se žádostí o pomoc; vyzývá 

k tomu, aby byla přijata opatření k 

posílení Úřadu pro základní práva v rámci 

agentury FRONTEX; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/24 

Pozměňovací návrh  24 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka Evropského parlamentu, aby 

předtím, než budou zahájena jednání o 

rozpočtu na rok 2017, předložil komplexní 

plán, jak dosáhnout dalších úspor nebo 

vytvořit příjmy v oblastech, které by mimo 

jiné zahrnovaly parkoviště, vozový park a 

spotřebu energie; 

Or. en 



 

AM\1076638CS.doc  PE570.904v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 10. 2015 A8-0298/25 

Pozměňovací návrh  25 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 71 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71b. je přesvědčen, že navýšení prostředků 

ve výši 10 026 500 EUR na výdaje spojené 

s parlamentní asistencí není vhodné; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/26 

Pozměňovací návrh  26 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

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; domnívá, že by prvním 

opatřením v tomto směru mohla být 

povinnost zveřejňovat údaje o výdajích a v 

druhé fázi by pak mohly být zavedeny 

omezené rotující kontroly; dále se 

domnívá, že s ohledem na očekávané 

úspory, pokud jde o využití příspěvků na 

všeobecné výdaje poslanců, by bylo možno 

zavést systém kombinující kontrolu ze 

strany občanů s mírným dohledem ze 

strany Evropského parlamentu, který by 

byl z rozpočtového hlediska neutrální a 

zajistil by potřebnou transparentnost; 

Or. en 



 

AM\1076638CS.doc  PE570.904v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 10. 2015 A8-0298/27 

Pozměňovací návrh  27 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 98 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 98a. je přesvědčen, že ve střednědobém 

horizontu by měla být provedena revize 

statutu poslanců s cílem dosáhnout 

dohody o rozumných úsporách; 

Or. en 

 

 


