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24.4.2017 A8-0153/34 

Pozměňovací návrh  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

za skupinu PPE 

 

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 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. lituje, že předsednictvo nijak 

nereagovalo na žádosti, které Parlament 

uvedl ve svých usneseních o udělení 

absolutoria za roky 2013 a 2014, aby pro 

akreditované parlamentní asistenty platily 

tytéž denní příspěvky jako pro ostatní 

zaměstnance; mezitím zdůrazňuje, že 

současné stropy pro úhradu výdajů za 

pracovní cesty akreditovaných 

parlamentních asistentů nebyly 

valorizovány od roku 2009 a že rozdíl mezi 

akreditovanými parlamentními asistenty 

a ostatními zaměstnanci se ještě zvýšil na 

nejméně 40 % po zavedení nových stropů 

schválených Radou dne 9. září 2016, které 

jsou od 10. září 2016 uplatňovány pouze na 

úředníky; vyzývá proto předsednictvo, aby 

přijalo nezbytná opatření k nápravě této 

nerovnosti; 

86. lituje, že předsednictvo nijak 

nereagovalo na žádosti, které Parlament 

uvedl ve svých usneseních o udělení 

absolutoria za roky 2013 a 2014, aby pro 

akreditované parlamentní asistenty platily 

tytéž denní příspěvky jako pro ostatní 

zaměstnance; žádá generálního tajemníka, 

aby před zavedením jakýchkoli změn 

předložil odhad dodatečných nákladů, 

které by v důsledku této úpravy vznikly; 
mezitím zdůrazňuje, že současné stropy 

pro úhradu výdajů za pracovní cesty 

akreditovaných parlamentních asistentů 

nebyly valorizovány od roku 2009 a že 

rozdíl mezi akreditovanými parlamentními 

asistenty a ostatními zaměstnanci se ještě 

zvýšil na nejméně 40 % po zavedení 

nových stropů schválených Radou dne 9. 

září 2016, které jsou od 10. září 2016 

uplatňovány pouze na úředníky; vyzývá 

proto předsednictvo, aby přijalo nezbytná 

opatření k nápravě této nerovnosti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Pozměňovací návrh  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

 

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 126 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

126. je znepokojen problematickým 

sociálním dialogem mezi GŘ INTE 

a zástupci tlumočníků, který byl zahájen 

v lednu 2014 a dosud nevedl k žádné 

dohodě; vyzývá generálního tajemníka, aby 

zahájil mediaci mezi zúčastněnými 

stranami s cílem dosáhnout toho, aby 

strany lépe vzájemně rozuměly svým 

postojům, a nalézt řešení přijatelná pro 

všechny; 

126. bere na vědomí problematický 

sociální dialog mezi GŘ INTE a zástupci 

tlumočníků, který byl zahájen v lednu 2014 

a dosud nevedl k žádné dohodě; vyzývá 

generálního tajemníka, aby zahájil mediaci 

mezi zúčastněnými stranami s cílem 

dosáhnout toho, aby strany lépe vzájemně 

rozuměly svým postojům, a nalézt řešení, 

která budou odpovídat zájmům 

Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Pozměňovací návrh  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

za skupinu PPE 

 

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 129 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

129. vítá dlouhodobé úsilí zlepšovat 

bezpečnost v prostorách Parlamentu i 

v jejich okolí; bere na vědomí, že pokud 

jde o bezpečnost, musí Parlament usilovat 

o dosažení křehké rovnováhy mezi 

zajišťováním bezpečnosti prostřednictvím 
celé řady opatření a zavedením příliš 

přísného bezpečnostního režimu, který by 

činnost Parlamentu zpomaloval; trvá 

nicméně na tom, že bezpečnost budov je 

třeba dále posílit, a požaduje, aby generální 

tajemník zajistil, že zaměstnanci budou 

řádně proškoleni a budou schopni 

profesionálně plnit své úkoly, a to i 

v mimořádných situacích; 

129. vítá dlouhodobé úsilí zlepšovat 

bezpečnost a ochranu v prostorách 

Parlamentu i v jejich okolí; bere na 

vědomí, že pokud jde o bezpečnost, musí 

Parlament usilovat o dosažení křehké 

rovnováhy mezi zohledněním celé řady 

ochranných opatření a zavedením příliš 

přísného bezpečnostního režimu, který by 

činnost Parlamentu zpomaloval; trvá 

nicméně na tom, že bezpečnost 

Parlamentu je třeba dále posílit, 

a požaduje, aby generální tajemník zajistil, 

že zaměstnanci budou řádně proškoleni 

a budou schopni profesionálně plnit své 

úkoly, a to i v mimořádných situacích; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Pozměňovací návrh  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

za skupinu PPE 

 

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 131 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

131. vyzývá GŘ ITEC a GŘ SAFE, aby 

posílila opatření proti hackerům 
s ohledem na zvýšenou hrozbu 

kybernetických útoků v posledních 

měsících; 

131. vyzývá GŘ ITEC a GŘ SAFE, aby 

posílila kapacity kybernetické ochrany 
s ohledem na zvýšenou hrozbu 

kybernetických útoků v posledních 

měsících; 

Or. en 

 

 


