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24.4.2017 A8-0153/24 

Pozměňovací návrh  24 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. připomíná, že poslanci jsou 

povinni neprodleně informovat správní 

útvary o každé změně týkající se jejich 

prohlášení o zájmech; vyjadřuje 

politování nad tím, že životopisy a 

prohlášení o zájmech poslanců jsou 

vkládány na internetové stránky 

Parlamentu se značným zpožděním; je 

přesvědčen, že prohlášení poslanců 

o finančních zájmech by měla být 

zveřejňována ve strojově čitelném 

formátu; zastává názor, že ad hoc poradní 

výbor pro etiku by měl pracovat 

transparentněji; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Pozměňovací návrh  25 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 51 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– lobbistické aktivity vůči evropským 

institucím ze strany bývalých poslanců po 

dobu, kdy mají nárok na přechodný 

příspěvek (tzv. odchodné), 

– období útlumu činnosti ze strany 

bývalých poslanců po dobu, kdy mají 

nárok na přechodný příspěvek (tzv. 

odchodné), při vyvíjení lobbistických 

aktivit vůči evropským institucím; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Pozměňovací návrh  26 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. vítá skutečnost, že genderová 

vyváženost generálních ředitelů a ředitelek 

se zlepšila z 18,2 % / 81,8 % v roce 2014 

na 33,3 % / 66,7 % v roce 2015, konstatuje 

však, že genderová vyváženost ředitelů 

a ředitelek se snížila z 34 % / 66 % v roce 

2014 na 31,1 % / 68,9 % v roce 2015; 

konstatuje, že genderová vyváženost mezi 

vedoucími oddělení se i nadále zlepšovala 

z 30 % / 70 % na konci roku 2014 na 31,2 

% / 68,8 % na konci roku 2015; 

zdůrazňuje, že tedy přetrvává nerovnováha 

na manažerských postech a že i nadále je 

nanejvýš důležitý program rovných 

příležitostí pro tato pracovní místa; 

73. vítá skutečnost, že genderová 

vyváženost generálních ředitelů a ředitelek 

se zlepšila z 18,2 % / 81,8 % v roce 2014 

na 33,3 % / 66,7 % v roce 2015, konstatuje 

však, že genderová vyváženost ředitelů 

a ředitelek se snížila z 34 % / 66 % v roce 

2014 na 31,1 % / 68,9 % v roce 2015; 

připomíná, že naprostou většinu 

zaměstnanců Parlamentu tvoří ženy, ty 

však zastávají jen omezený počet 

manažerských postů; konstatuje, že 

genderová vyváženost mezi vedoucími 

oddělení se i nadále zlepšovala z 30 % / 

70 % na konci roku 2014 na 31,2 % / 

68,8 % na konci roku 2015; zdůrazňuje, že 

tedy přetrvává nerovnováha na 

manažerských postech a že i nadále je 

nanejvýš důležitý program rovných 

příležitostí pro tato pracovní místa; je 

pevně přesvědčen, že do roku 2019 by měl 

mít Parlament nejméně 40 % žen na 

manažerských postech; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Pozměňovací návrh  27 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 137 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

137. vyzývá předsednictvo, aby 

prostudovalo pobídkový program na 

podporu využívání efektivní dopravy 

k dojíždění do práce; 

137. vyzývá předsednictvo, aby zvážilo 

zavedení pobídkového programu na 

podporu využívání efektivní dopravy 

k dojíždění do práce, který bude 

podporovat udržitelnější a efektivnější 

dopravu mezi domovem a pracovištěm, 

mimo jiné za účelem zajištění souladu s 

bruselským regionálním zákonem o 

vzduchu, klimatu a energetice 

(COBRACE) ve věci počtu parkovacích 

míst poskytnutých zaměstnancům; s 

ohledem na úvar řidičů Parlamentu 

připomíná, že nyní je k dispozici přímé 

železniční spojení mezi Parlamentem v 

Bruselu a letištěm, a zdůrazňuje, že 

všechna rozhodnutí o pořízení nových 

parlamentních automobilů by měla 

zohledňovat sníženou poptávku v 

důsledku výše uvedeného železničního 

spojení a bodový systém Ecoscore; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Pozměňovací návrh  28 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 144 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

144. se znepokojením konstatuje, že 

v případě Aliance pro přímou demokracii 

v Evropě, Hnutí pro Evropu svobod 

a demokracie, Iniciativy pro přímou 

demokracii v Evropě a Nadace pro Evropu 

svobod a demokracie byly zjištěny 

významné nesrovnalosti týkající se 

zakázaného přímého nebo nepřímého 

financování vnitrostátních stran a darů; 

144. se znepokojením konstatuje, že 

v případě Aliance pro přímou demokracii 

v Evropě, Hnutí pro Evropu svobod 

a demokracie, Iniciativy pro přímou 

demokracii v Evropě a Nadace pro Evropu 

svobod a demokracie byly zjištěny 

významné nesrovnalosti týkající se 

zakázaného přímého nebo nepřímého 

financování vnitrostátních stran a darů; je 

pevně přesvědčen, že jakmile budou 

nesrovnalosti prokázány a potvrzeny, je 

nutné přijmout nápravná opatření; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Pozměňovací návrh  29 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 145 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

145. vyjadřuje své znepokojení ohledně 

rizika poškození pověsti Parlamentu, které 

tyto nesrovnalosti přinášejí, a je 

přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá 

a účinná opatření, která umožní tyto 

nesrovnalosti řešit a zabránit jejich 

opakování v budoucnu; 

145. vyjadřuje své znepokojení ohledně 

rizika poškození pověsti Parlamentu, které 

tyto nesrovnalosti přinášejí, a je 

přesvědčen, že je třeba přijmout rychlá 

a účinná opatření, která umožní tyto 

nesrovnalosti řešit a zabránit jejich 

opakování v budoucnu; domnívá se však, 

že tyto nesrovnalosti se objevily pouze 

u omezeného počtu politických stran 

a nadací; zastává názor, že tyto 

nesrovnalosti by neměly zpochybnit 

finanční řízení ostatních politických stran 

a nadací; 

Or. en 

 

 


