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24.4.2017 A8-0153/13 

Pozměňovací návrh  13 

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 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. konstatuje, že na internetových 

stránkách Parlamentu je k dispozici široká 

škála podkladových dokumentů 

k rozhodnutí o uznání evropských 

politických stran a evropských politických 

nadací spolu s podrobnostmi upřesňujícími 

konečnou výši jejich financování; vyzývá 

Parlament, aby požádal Komisi, aby 

předložila návrh revize stávajícího 

právního aktu Unie o statutu a financování 

evropských politických stran a evropských 

politických nadací10, včetně přísnějších 

požadavků na zřizování evropských 

politických nadací, aby se předešlo jejich 

zneužívání; 

48. konstatuje, že na internetových 

stránkách Parlamentu je k dispozici široká 

škála podkladových dokumentů 

k rozhodnutí o uznání evropských 

politických stran a evropských politických 

nadací spolu s podrobnostmi upřesňujícími 

konečnou výši jejich financování; vyzývá 

Parlament, aby požádal Komisi, aby 

předložila návrh revize stávajícího 

právního aktu Unie o statutu a financování 

evropských politických stran a evropských 

politických nadací10, včetně přísnějších 

požadavků na zřizování evropských 

politických stran a nadací, aby se předešlo 

jejich zneužívání; 

_________________ _________________ 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 

22. října 2014 o statusu a financování 

evropských politických stran a evropských 

politických nadací (Úř. věst. L 317, 

4.11.2014, s. 1). 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 

22. října 2014 o statusu a financování 

evropských politických stran a evropských 

politických nadací (Úř. věst. L 317, 

4.11.2014, s. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Pozměňovací návrh  14 

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 51 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. je znepokojen tím, že současný 

kodex chování pro poslance možná 

vyžaduje další zlepšení, aby nedocházelo 

ke střetům zájmů, se zvláštní pozorností 

k těmto aspektům: 

51. je znepokojen tím, že současný 

kodex chování pro poslance vyžaduje další 

zlepšení, aby nedocházelo ke střetům 

zájmů, a žádá předsednictvo, aby v tomto 

ohledu přijalo nezbytná opatření, se 

zvláštní pozorností k těmto aspektům: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Pozměňovací návrh  15 

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 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. konstatuje, že průzkum se setkal 

s nízkým zájmem, zúčastnilo se jej 18 % 

oslovených, tj. 137 poslanců Parlamentu ze 

všech politických skupin a členských států, 

a že je více než 90 % z těchto poslanců 

vědělo o existenci Filmové ceny LUX, 75 

% chápalo její účel a více než 80 % má na 

tuto cenu kladný názor; 

63. konstatuje, že průzkum se setkal 

s nízkým zájmem, zúčastnilo se jej 18 % 

oslovených, tj. 137 poslanců Parlamentu ze 

všech politických skupin a členských států; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Pozměňovací návrh  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vítá rozhodnutí Komise přispívat na 

provozní náklady Domu evropských dějin 

částkou 800 000 ročně; soudí však, že by 

Komise měla přispívat na odhadované 

roční provozní náklady mnohem větší 

měrou; 

70. vítá rozhodnutí Komise přispívat na 

provozní náklady Domu evropských dějin 

částkou 800 000 ročně; soudí však, že by 

Komise měla přispívat na odhadované 

roční provozní náklady mnohem větší 

měrou; podobně vzhledem k očekávanému 

počtu návštěvníků Parlamentaria a Domu 

evropských dějin a ekonomickému 

přínosu, který mohou přinést městským 

částem Bruselu, žádá předsednictvo, aby 

připravilo dialog s místními orgány o tom, 

jak mohou tyto orgány přispět 

k financování těchto zařízení; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Pozměňovací návrh  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. je znepokojen údajnou praxí, podle 

níž poslanci nezákonně požadují, aby 

akreditovaní parlamentní asistenti 

cestovali, zejména do Štrasburku, bez 

cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za 

pracovní cestu nebo jednoduše bez úhrady 

cestovních výdajů; zastává názor, že tato 

praxe vytváří prostor pro zneužívání: 

pokud akreditovaní parlamentní asistenti 

cestují bez cestovních příkazů, nejenom že 

musí platit náklady z vlastních prostředků, 

ale navíc nejsou ani kryti pracovním 

pojištěním; vyzývá předsednictvo, aby 

zajistilo řádné uplatňování služebního řádu 

a sankcionovalo poslance, kteří pravidla 

porušují; 

88. je znepokojen údajnou praxí, podle 

níž poslanci požadují, aby akreditovaní 

parlamentní asistenti cestovali, zejména do 

Štrasburku, bez cestovních příkazů, bez 

úhrady výdajů za pracovní cestu nebo 

jednoduše bez úhrady cestovních výdajů; 

zastává názor, že tato praxe vytváří prostor 

pro zneužívání: pokud akreditovaní 

parlamentní asistenti cestují bez cestovních 

příkazů, nejenom že musí platit náklady 

z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani 

kryti pracovním pojištěním; vyzývá 

předsednictvo, aby zajistilo řádné 

uplatňování služebního řádu 

a sankcionovalo poslance, kteří pravidla 

porušují; 

Or. en 

 

 


