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25.4.2017 A8-0153/19 

Pozměňovací návrh  19 

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 111 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 111a. bere na vědomí, že Parlament 

v roce 2015 poskytl Evropskému 

parlamentnímu sdružení dotaci ve výši 

200 000 EUR, a vyzývá generálního 

tajemníka, aby předložil návrhy na 

přezkum svého přístupu k této dotaci, 

s ohledem na to, že by bylo užitečnější, 

aby Evropské parlamentní sdružení bylo 

financováno z příspěvků svých členů; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Pozměňovací návrh  20 

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 116 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

116. považuje za nezbytné pro výkon 

mandátu poslanců, aby tiskárny zůstaly 

v jejich kancelářích; poukazuje na to, že 

levné neoriginální náplně mohou případně 

vést k nebezpečným úrovním emisí částic a 

k poškození zdraví; vyzývá proto k tomu, 

aby GŘ ITEC a generální ředitelství pro 

infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) 

přijala opatření na podporu nákupu tiskáren 

nepoškozujících životní prostředí a aby 

zajistila, že budou používány jen originální 

náplně; 

116. považuje za nezbytné pro výkon 

mandátu poslanců, aby tiskárny zůstaly 

v jejich kancelářích; poukazuje na to, že 

levné neoriginální náplně mohou případně 

vést k nebezpečným úrovním emisí částic a 

k poškození zdraví; vyzývá proto k tomu, 

aby GŘ ITEC a generální ředitelství pro 

infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) 

přijala opatření na podporu nákupu tiskáren 

nepoškozujících životní prostředí a aby 

zajistila, že budou používány jen originální 

náplně, a umožnila poslancům a jejich 

zaměstnancům, aby tiskárny mohli 

strategicky umístit v blízkosti a nikoli 

uvnitř svých kanceláří; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Pozměňovací návrh  21 

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 127 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

127. vyjadřuje svou spokojenost 

s pokrokem, kterého bylo dosaženo 

v procesu modernizace GŘ INTE, 

zejména pokud jde o zvýšenou dostupnost 

tlumočníků, mírný nárůst počtu hodin, 

které tlumočníci tráví tlumočením a lepší 

rozložení pracovní zátěže tlumočníků; 

konstatuje, že byla vyjasněna metoda 

výpočtu pro účely statistiky a že všechny 

dovolené za kalendářní rok a nemocenské 

dovolené jsou nyní vyloučeny z výpočtu 

průměrného počtu hodin, které tlumočníci 

stráví v kabině; 

vypouští se 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Pozměňovací návrh  22 

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 141 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 141a. žádá generálního tajemníka, aby 

koordinoval rozsáhlou zprávu o pokroku, 

pokud jde o nezbytná zlepšení systémů 

vnitřní kontroly politických skupin, 

protože přestože za přijetí nezbytných 

opatření nesou odpovědnost zejména 

samotné politické skupiny, riziko 

poškození pověsti se v případě jakýchkoli 

nesrovnalostí v tomto ohledu týká 

Parlamentu jako celku; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Pozměňovací návrh  23 

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 147 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

147. domnívá se, že stojí za to prošetřit, 

zda stávající systém vnitřních a vnějších 

kontrol vykazuje při prevenci významných 

nesrovnalostí nedostatky; bere na vědomí 

prohlášení externího účetního společnosti 

EY, že jeho audity jsou zaměřeny na 

získání přiměřené jistoty, že roční účetní 

závěrky neobsahují významné nesprávnosti 

a že daný subjekt dodržel příslušná 

pravidla a nařízení, i že zahrnují zkušební 

zkoumání důkazů na podporu tohoto 

stanoviska; konstatuje však, že zkoumání 

nezahrnuje vyšetřování případných 

podvodných prohlášení a dokumentů, 

a proto poskytuje jen do určité míry 

omezený vhled do zkoumaných finančních 

činností; 

147. domnívá se, že v tomto ohledu je 

nezbytné prošetřit, zda stávající systém 

vnitřních a vnějších kontrol vykazuje při 

prevenci významných nesrovnalostí 

nedostatky; bere na vědomí prohlášení 

externího účetního společnosti EY, že jeho 

audity jsou zaměřeny na získání přiměřené 

jistoty, že roční účetní závěrky neobsahují 

významné nesprávnosti a že daný subjekt 

dodržel příslušná pravidla a nařízení, i že 

zahrnují zkušební zkoumání důkazů na 

podporu tohoto stanoviska; konstatuje 

však, že zkoumání nezahrnuje vyšetřování 

případných podvodných prohlášení 

a dokumentů, a proto poskytuje jen do 

určité míry omezený vhled do zkoumaných 

finančních činností; 

Or. en 

 

 


