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24.4.2017 A8-0153/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vybízí proto Účetní dvůr, aby 

uvažoval o vydávání více zvláštních zpráv 

o některých oblastech činnosti 

Parlamentu, jako je jeho komunikační 

politika a správa grantů pro evropské 

politické skupiny a nadace; 

Or. en 



 

AM\1124070CS.docx  PE603.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.4.2017 A8-0153/7 

Pozměňovací návrh  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. konstatuje, že za těchto okolností je 

práce, kterou provádí Parlament v rámci 

postupu udělování absolutoria, příležitostí, 

jak se důkladněji zabývat účetní závěrkou, 

kterou vypracovala správa Parlamentu; 

6. konstatuje, že za těchto okolností je 

práce, kterou provádí Parlament v rámci 

postupu udělování absolutoria, příležitostí, 

jak se důkladněji zabývat účetní závěrkou, 

kterou vypracovala správa Parlamentu; 

vyzývá k rozvoji interní odbornosti v 

oblasti účetnictví a auditu, o níž se 

zpravodajové budou moci opírat při 

přípravě zpráv o udělení absolutoria; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Pozměňovací návrh  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. vítá skutečnost, že sdělovací 

prostředky a široká veřejnost věnují 

Parlamentu a jeho správě stále větší 

pozornost; konstatuje však, že někteří 

novináři prohlašují, že je pro ně obtížné 

získat konkrétní informace, které se snaží 

zjistit; poukazuje na to, že transparentnost 

Parlamentu a jeho správy je zásadní pro 

legitimitu instituce a že by se přístup k 

informacím měl zlepšit, přičemž musí být 

vždy dodrženy předpisy pro ochranu 

osobních údajů; 

39. vítá skutečnost, že sdělovací 

prostředky a široká veřejnost věnují 

Parlamentu a jeho správě stále větší 

pozornost; konstatuje však, že někteří 

novináři prohlašují, že je pro ně obtížné 

získat konkrétní informace, které se snaží 

zjistit, jak je zjevné z žaloby podané dne 

13. listopadu 2016 novináři ze všech 

členských států poté, co Parlament odmítl 

zveřejnit záznamy o příspěvcích poslanců; 

poukazuje na to, že transparentnost 

Parlamentu a jeho správy je zásadní pro 

legitimitu instituce a že by se přístup k 

informacím měl zlepšit, přičemž musí být 

vždy dodrženy předpisy pro ochranu 

osobních údajů; 

Or. en 



 

AM\1124070CS.docx  PE603.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.4.2017 A8-0153/9 

Pozměňovací návrh  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. žádá předsednictvo, aby na 

internetových stránkách Parlamentu 

zveřejňovalo relevantní dokumenty, které 

mu předkládá generální tajemník, a to ve 

strojově čitelném formátu, pokud to 

neznemožňuje povaha informací v nich 

obsažených, jak je tomu například při 

nutnosti ochrany osobních údajů; 

40. žádá předsednictvo, aby na 

internetových stránkách Parlamentu 

zveřejňovalo relevantní dokumenty, 

jakmile mu je předloží generální tajemník, 

a to ve strojově čitelném formátu, pokud to 

neznemožňuje povaha informací v nich 

obsažených, jak je tomu například při 

nutnosti ochrany osobních údajů; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Pozměňovací návrh  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. znovu opakuje postoj Parlamentu k 

příspěvkům na všeobecné výdaje 

vyjádřený v bodech 36 až 39 usnesení o 

udělení absolutoria parlamentu za rok 

2014; konstatuje, že poslanci, kteří o to 

mají zájem, již mohou vykazovat náklady 

na audit jako náklady způsobilé k úhradě z 

příspěvku na všeobecné výdaje; vyzývá 

předsednictvo, aby prozkoumalo, zda lze 

nalézt nákladově efektivní způsoby, jak by 

si mohli poslanci nechat provést audit 

svých výdajů správou Parlamentu a 

nemuseli se obracet na externí auditory; 

44. znovu opakuje postoj Parlamentu k 

příspěvkům na všeobecné výdaje 

vyjádřený v bodech 39 až 41 usnesení o 

udělení absolutoria parlamentu za rok 

2014;  žádá předsednictvo, aby neprodleně 

přijalo opatření na základě doporučení 

obsažených v těchto bodech; je 

přesvědčen, že poslanci mají povinnosti 

zveřejňovat, jak vynakládají prostředky z 

příspěvku na všeobecné výdaje; žádá 

předsednictvo, aby okamžitě učinilo 

příslušná opatření; konstatuje, že poslanci, 

kteří o to mají zájem, již mohou vykazovat 

náklady na audit jako náklady způsobilé k 

úhradě z příspěvku na všeobecné výdaje;  

vyzývá předsednictvo, aby prozkoumalo, 

zda lze nalézt nákladově efektivní způsoby, 

jak by si mohli poslanci nechat provést 

audit svých výdajů správou Parlamentu a 

nemuseli se obracet na externí auditory; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Pozměňovací návrh  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. konstatuje, že mezi poslanci je 

nízká míra informovanosti o možnosti 

vrátit přebytky příspěvku na všeobecné 

výdaje;  žádá generálního tajemníka, aby 

jako prioritu tuto možnost mezi poslanci 

propagoval; naléhavě vyzývá poslance, aby 

přebytky vrátili na konci svého mandátu; 

45. konstatuje, že mezi poslanci je 

nízká míra informovanosti o možnosti 

vrátit přebytky příspěvku na všeobecné 

výdaje; připomíná poslancům, že 

příspěvek na všeobecné výdaje 

nepředstavuje další osobní odměnu; žádá 

generálního tajemníka, aby jako prioritu 

tuto možnost mezi poslanci propagoval; 

naléhavě vyzývá poslance, aby přebytky 

vrátili na konci svého mandátu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Pozměňovací návrh  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. podobně vyzývá generálního 

tajemníka, aby poslancům, kteří by chtěli 

na svých stránkách zveřejňovat 

podrobnosti o veškerých ostatních 

náhradách a příspěvcích Parlamentu, které 

jim byly vyplaceny, poskytl příslušné 

datové záznamy, které by bylo možné 

snadno znovu zpracovat; 

46. podobně vyzývá generálního 

tajemníka, aby poslancům, kteří by chtěli 

zveřejňovat podrobnosti o veškerých 

ostatních náhradách a příspěvcích 

Parlamentu, které jim byly vyplaceny, 

poskytl příslušné datové záznamy, které by 

bylo možné snadno znovu zpracovat a 

uvádět souhrnně na webových stránkách 

Parlamentu; 

Or. en 

 

 


