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24.4.2017 A8-0153/38 

Pozměňovací návrh  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

za skupinu S&D 

 

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 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. žádá interního auditora, aby se při 

předkládání výroční zprávy více zaměřil na 

ty aspekty, u nichž byly zjištěny nedostatky 

a/nebo nesrovnalosti, a aby zavedl postupy 

pro posuzování výkonnosti a výsledků; 

požaduje také zprávu interního auditora 
o návazném sledování, rozvoji a řešeních 

problémů zjištěných v rámci jeho mandátu; 

21. žádá interního auditora, aby se při 

předkládání výroční zprávy více zaměřil na 

ty aspekty, u nichž byly zjištěny nedostatky 

a/nebo nesrovnalosti; dále žádá interního 

auditora, aby své zprávy o návazném 

sledování, rozvoji a řešeních problémů 

zjištěných v rámci jeho mandátu 

zpřístupnil Výboru pro rozpočtovou 

kontrolu; žádá generálního tajemníka, 

aby zavedl postupy pro posuzování 

výkonnosti a výsledků; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Pozměňovací návrh  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

za skupinu S&D 

 

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 92 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 92a. žádá Parlament, aby v zájmu 

rovných příležitostí a dodržování 

zaměstnaneckých práv přijal pokyny pro 

připisování platových tříd akreditovaným 

parlamentním asistentům a aby pro 

každou funkční skupinu vytvořil 

odpovídající jasný popis pracovní činnosti, 

odpovědností a úkolů; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Pozměňovací návrh  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. připomíná odpověď správy 

Parlamentu na otázku 75 v dotazníku 

týkajícím se udělení absolutoria 

Parlamentu za rok 2013, jmenovitě to, že 

se rozhodla ukončit „praxi dlouhodobých 

misí ..., ... považuje však za velký rozpor 

skutečnost, že v současnosti je na 

dlouhodobé misi třináct pracovníků; má 

za to, že dlouhodobá mise zaměstnance, 

která zahrnuje příspěvek za práci 

v zahraničí a denní příspěvky, a to na 

místě, kde daná osoba již žila a pracovala, 

je odsouzeníhodným způsobem 

vynakládání peněz daňových poplatníků 

a je v rozporu se služebním řádem; trvá 

na tom, aby bylo podáno vysvětlení 

okolností každé dlouhodobé mise, 

a zejména aby byly zveřejněny důvody 

a náklady této dlouhodobé mise; 

vypouští se 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Pozměňovací návrh  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. připomíná odpověď správy 

Parlamentu na otázku 75 v dotazníku 

týkajícím se udělení absolutoria 

Parlamentu za rok 2013, jmenovitě to, že 

se rozhodla ukončit „praxi dlouhodobých 

misí ..., ... což povede ke značným 

úsporám“, považuje však za velký rozpor 

skutečnost, že v současnosti je na 

dlouhodobé misi třináct pracovníků; má za 

to, že dlouhodobá mise zaměstnance, 

která zahrnuje příspěvek za práci 

v zahraničí a denní příspěvky, a to na 

místě, kde daná osoba již žila a pracovala, 

je odsouzeníhodným způsobem 

vynakládání peněz daňových poplatníků 

a je v rozporu se služebním řádem; trvá 

na tom, aby bylo podáno vysvětlení 

okolností každé dlouhodobé mise, 

a zejména aby byly zveřejněny důvody 

a náklady této dlouhodobé mise; 

32. připomíná odpověď správy 

Parlamentu na otázku 75 v dotazníku 

týkajícím se udělení absolutoria 

Parlamentu za rok 2013, jmenovitě to, že 

se rozhodla ukončit „praxi dlouhodobých 

misí ..., ... což povede ke značným 

úsporám“, avšak bere na vědomí, že 

v současnosti je na dlouhodobé misi třináct 

pracovníků (především za účelem 

univerzitních studií/stipendií, technické 

pomoci při přípravě předsednictví Unie 
a technické pomoci informačním 

kancelářím); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Pozměňovací návrh  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. připomíná, že podle pravidel 

stanovených služebním řádem mají 

úředníci a ostatní zaměstnanci Unie, a to 

i ti, kteří pracují v kabinetech, plnit své 

úkoly výhradně s ohledem na zájmy Unie; 

poukazuje na to, že úředníci Unie jsou 

placeni z peněz daňových poplatníků, 

které nejsou určeny k financování toho, 

aby byl prostřednictvím tisku nebo jiných 

pracovníků prosazován jakýkoli 

vnitrostátní politický zájem předsedy 

Parlamentu; vyzývá předsednictvo, aby 

v předpisech Parlamentu stanovilo jasná 

pravidla; 

33. bere na vědomí, že generální 

ředitelství pro komunikaci přijalo jednoho 

zaměstnance s místem výkonu práce 

v Bruselu; připomíná, že účelem 

dlouhodobé mise bylo vyjít vstříc 

zvýšenému zájmu německého tisku o práci 

Evropského parlamentu (odpověď správy 

v souvislosti s druhým dotazníkem Výboru 

pro rozpočtovou kontrolu); v tomto ohledu 

vítá skutečnost, že dotčený zaměstnanec 

plně pracoval ve prospěch zájmů orgánu; 

Or. en 

 

 


