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24.4.2017 A8-0153/50 

Pozměňovací návrh  50 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

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 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. bere na vědomí odpověď 

generálního tajemníka na dotaz týkající se 

šetření ve věci akreditovaného asistenta 

bývalého předsedy Parlamentu, který je 

podezřelý z toho, že neplnil své povinnosti, 

pokud jde o oznamování svých externích 

činností; vítá skutečnost, že vyšetřování 

tohoto případu skončilo v polovině 

letošního března; žádá generálního 

tajemníka, aby předal zjištění tohoto 

šetření Výboru pro rozpočtovou kontrolu 

a informoval jej, jaké kroky budou 

následovat; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Pozměňovací návrh  51 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

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 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. lituje toho, že současný způsob 

udělování absolutoria za rok N+2 

neumožňuje poslancům obecně a 

specificky členům Výboru pro 

rozpočtovou kontrolu urychleně prošetřit 

problémy v řízení a účetnictví Parlamentu 

a zjednat v praxi potřebnou nápravu; 

upozorňuje, že tato potíž je obzvláště 

palčivá, pokud se daný problém týká 

předsedy Parlamentu, neboť 

absolutorium za loňský rok se bude 

udělovat až dva roky poté; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Pozměňovací návrh  52 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51a. je překvapen jen malým počtem 

darů, které poslanci deklarovali na 

základě článku 5 kodexu chování 

poslanců; připomíná, že každý poslanec 

musí oznámit, jaké dary obdržel, když 

reprezentoval Parlament jako jeho 

oficiální představitel; zejména zdůrazňuje, 

že předchozí předsednictví Parlamentu 

nedeklarovalo za posledních pět let ani 

jeden dar; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Pozměňovací návrh  53 

Dominique Bilde 

 

za skupinu ENF 

 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51b. poznamenává, že zástupce 

Parlamentu pro jednání o brexitu vyvíjí 

placenou činnost – kterou řádně uvádí ve 

svém prohlášení o finančních zájmech – v 

několika firmách; zdůrazňuje, že ve své 

funkci bude mít nejspíše přístup k citlivým 

informacím, které mohou být pro tyto 

firmy zajímavé; je proto znepokojen 

možným střetem zájmů, který může za 

těchto okolností vzniknout, podle čl. 3 

odst. 1 jednacího řádu Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Pozměňovací návrh  54 

Dominique Bilde 

 

za skupinu ENF 

 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51c. žádá zástupce Parlamentu pro 

jednání o brexitu, aby vyjasnil svou 

situaci, pokud jde o tyto firmy, v souladu s 

čl. 3 odst. 2 jednacího řádu Parlamentu; 

vyzývá předsedu Parlamentu, aby zajistil, 

aby tato situace nepoškozovala 

důvěryhodnost Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Pozměňovací návrh  55 

Dominique Bilde 

 

za skupinu ENF 

 

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 121 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 121a. vyjadřuje politování nad 

současným jednáním o navázání 

partnerství veřejných institucí za účelem 

využívání budovy Wiertz a její zahrady; 

má za to, že sledovaného cíle, jímž je mít k 

dispozici více zasedacích místností, by 

bylo možno dosáhnout lepším využíváním 

stávajících místností; soudí tudíž, že 

odhadovaná částka 2,1 milionu EUR na 

stavební úpravy je plýtváním veřejnými 

penězi v době, kdy by hlavním cílem 

Parlamentu mělo být snižovat svůj 

rozpočet; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Pozměňovací návrh  56 

Dominique Bilde 

 

za skupinu ENF 

 

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 146 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 146a. vyjadřuje pochybnosti ohledně 

plánu pracovních míst Parlamentu, 

v němž nový Úřad pro evropské politické 

strany a evropské politické nadace spadá 

do řídící odpovědnosti generálního 

tajemníka, a ohledně souladu tohoto 

organizačního uspořádání s čl. 6 odst. 2 

nařízení č. 1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Pozměňovací návrh  57 

Dominique Bilde 

 

za skupinu ENF 

 

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 146 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 146b. poukazuje na to, že tento úřad má 

právní subjektivitu (čl. 6 odst. 2)1a, fyzicky 

sídlí v Parlamentu, který mu poskytuje 

potřebné kanceláře a zařízení 

administrativní podpory (čl. 6 odst. 4), že 

jeho zaměstnanci pocházejí z jednoho či 

více orgánů Unie (čl. 6 odst. 5) a že 

prostředky na jeho činnost jsou zapsány v 

samostatné hlavě oddílu Evropský 

parlament v souhrnném rozpočtu Unie; 

požaduje, aby byl s ohledem na uvedené 

články vyjasněn budoucí postup udělování 

absolutoria tomuto úřadu; 

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze 

dne 22. října 2014 o statusu a financování 

evropských politických stran a evropských 

politických nadací (Úř. věst. L 317, 

4.11.2014, s. 1).  

Or. en 

 

 


