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24.4.2017 A8-0153/43 

Pozměňovací návrh  43 

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 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. bere na vědomí rozhodnutí 

předsedy ze dne 21. října 2015, kterým se 

snažil dosáhnout jmenování lidí do 

vedoucích pozic vedení v rámci 
Parlamentu bez dodržování stanovených 

postupů, a zejména bez výzev k podávání 

přihlášek; konstatuje, že „rozhodnutí 

nebylo v souladu s pravidly“ (odpověď 
správy Parlamentu ve druhém dotazníku 

výboru CONT); trvá na tom, aby bylo toto 

rozhodnutí předsedy formálně zrušeno; 

34. vítá, že se veškerá rozhodnutí 

kabinetu bývalého předsedy Parlamentu 

zakládala na doporučeních správních 

útvarů Parlamentu a že se kabinet 

doporučeními správy řídil; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Pozměňovací návrh  44 

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 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. konstatuje, že dne 15. prosince 

2015 předseda sám sobě udělil oprávnění 

alokovat neomezený zvláštní příspěvek 

pracovníkům svého kabinetu, který 

překračoval stávající příspěvek na 

kabinet, přestože služební řád se 

o takovém zvláštním příspěvku nijak 

nezmiňuje; znovu nastoluje otázku 

zákonnosti tohoto oprávnění a platnosti 

zvláštních příspěvků; žádá, aby bylo 

zváženo, zda by uvedené rozhodnutí 

nemělo být zrušeno; 

35. konstatuje, že zaměstnanci 

kabinetu předsedy Parlamentu jsou oproti 

jejich běžné kariéře zpravidla zařazeni do 

vyšší platové třídy, a to s cílem zohlednit 

jejich větší odpovědnost a povinnosti, a že 

mají nárok na příspěvek pro pracovníky 

kabinetu, který je rovněž vyplácen členům 

kabinetu generálního tajemníka 
a kabinetu zástupce generálního 

tajemníka; připomíná, že v kabinetu 

bývalého předsedy Parlamentu byly vyšší 

příspěvky pro pracovníky kabinetu 

vypláceny pouze dvěma členům, kteří 

„nemohli být s ohledem na služební řád 

povýšeni do vyšší platové třídy“ (odpověď 

správy v souvislosti s druhým dotazníkem 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu), a to 

s cílem zajistit rovné zacházení se všemi 

členy kabinetu;  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Pozměňovací návrh  45 

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 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. konstatuje, že rozhodnutí týkající 

se zaměstnanců, která nakonec v prosinci 

2015 přijal bývalý předseda Parlamentu, 

byly před podpisem posouzeny správou, 

která uvedla, že jsou v souladu 

s regulačním rámcem Parlamentu; žádá, 

aby generální tajemník potvrdil, že byly 

dodrženy předpisy; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Pozměňovací návrh  46 

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 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. vyjadřuje politování nad tím, že 

Parlament udělil absolutorium svému 

předsedovi k plnění rozpočtu Parlamentu 

za rozpočtový rok 2014 a na poslední 

chvíli vypustil důležité body, které kladly 

další otázky týkající se politických aktivit 

a finančních kroků předsedy během voleb 

do Evropského parlamentu v roce 2014; 

vypouští se 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Pozměňovací návrh  47 

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 

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. vyjadřuje politování nad tím, že 

Parlament udělil absolutorium svému 

předsedovi k plnění rozpočtu Parlamentu 

za rozpočtový rok 2014 a na poslední 

chvíli vypustil důležité body, které kladly 

další otázky týkající se politických aktivit 

a finančních kroků předsedy během voleb 

do Evropského parlamentu v roce 2014; 

38. konstatuje, že Parlament udělil 

absolutorium svému předsedovi k plnění 

rozpočtu Parlamentu za rozpočtový rok 

2014 (pro: 480 poslanců, proti: 149, 

zdrželo se: 16) a na poslední chvíli vypustil 

důležité body, které kladly další otázky 

týkající se politických aktivit a finančních 

kroků předsedy během voleb do 

Evropského parlamentu v roce 2014, a to 

poté, co obdržel odpovědi a vysvětlení jak 

předsedy, tak generálního tajemníka; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Pozměňovací návrh  48 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 101 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 101b. konstatuje nicméně, že je 

povinností odboru zajišťování cest 

generálního ředitelství pro finance, aby 

jednal s příslušnými společnostmi 

(leteckými společnostmi, železnicí, 

charterovými vlaky Thalys atd.) 

o navrhovaných cenách souvisejících 

s cestami poslanců a zaměstnanců v rámci 

jejich parlamentní práce; bere na vědomí, 

že cestovní agentura Parlamentu zvažuje 

ceny sjednané odborem zajišťování cest 

i ceny navržené jejich vlastními 

společnostmi a vždy předkládá nejnižší 

cenu; konstatuje, že cestovní agentura 

vždy předkládá návrh čtyř tarifních 

možností (Business, Eco Flex, Eco 

a případně Low Cost); konstatuje, že 

projekt pro zapojení cestujících vedl ke 

zlepšení vnitřní spolupráce mezi odborem 

zajišťování cest a cestovní agenturou 

s cílem zajistit uživatelům 

individualizovanější služby, a žádá oba 

tyto subjekty, aby i nadále zvyšovaly 

kvalitu této spolupráce a služeb, které 

poskytují; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Pozměňovací návrh  49 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. žádá agenturu, aby se aktivně 

snažila nabídnout nižší ceny, ať už se 

jedná o kteroukoli leteckou společnost; 

žádá, aby agentura zavedla postup zpětné 

vazby (průzkumy spokojenosti uživatele) 

s cílem určit oblasti, v nichž by mohlo být 

dosaženo dalšího pokroku; 

102. žádá odbor zajišťování cest, aby se 

aktivně snažil poskytovat nižší ceny, ať už 

se jedná o kteroukoli leteckou společnost; 

žádá, aby odbor zajišťování cest zavedl ve 

spolupráci s agenturou postup zpětné 

vazby (průzkumy spokojenosti uživatele) 

s cílem určit oblasti, v nichž by mohlo být 

dosaženo dalšího pokroku; 

Or. en 

 

 


