
 

AM\1150654CS.docx  PE618.419v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.4.2018 A8-0100/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv 

COM(2017)0365 – C8-0254/2017 – 2017/2143(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. je si vědom toho, že se veřejná 

ochránkyně práv potýká s významně 

vyšším počtem stížností, a bere na vědomí, 

že má v plánu požádat Parlament o mírné 

zvýšení rozpočtu na nábor dalších jazykově 

vybavených zaměstnanců, jak je uvedeno 

v její výroční zprávě o činnosti za rok 

2016; je znepokojen tím, že zdroje 

v každém oddělení, které zbývají po 

snížení počtů zaměstnanců, neumožňují 

zpracování narůstajícího objemu práce; 

vyzývá rozpočtové orgány, aby 

při budoucím rozdělování finančních 

prostředků určených na zaměstnance 

zohlednily dlouhodobý dopad snižování 

počtů zaměstnanců, zejména s ohledem 

na možnosti institucí zlepšovat nevyvážené 

zastoupení žen a mužů i zeměpisnou 

nevyváženost a s ohledem na potřebu 

využívat kapacitu zkušených úředníků 

při obsazování řídicích pozic; 

18. je si vědom toho, že se veřejná 

ochránkyně práv potýká s významně 

vyšším počtem stížností, a bere na vědomí, 

že má v plánu požádat Parlament o zvýšení 

rozpočtu na nábor dalších jazykově 

vybavených zaměstnanců, jak je uvedeno 

v její výroční zprávě o činnosti za rok 

2016; vyzývá rozpočtové orgány, aby 

při budoucím rozdělování finančních 

prostředků určených na zaměstnance 

zohlednily dlouhodobý dopad snižování 

počtů zaměstnanců, zejména s ohledem 

na možnosti institucí zlepšovat nevyvážené 

zastoupení žen a mužů i zeměpisnou 

nevyváženost a s ohledem na potřebu 

využívat kapacitu zkušených úředníků 

při obsazování řídicích pozic; 
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11.4.2018 A8-0100/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv 

COM(2017)0365 – C8-0254/2017 – 2017/2143(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. lituje rozhodnutí Velké Británie 

opustit Evropskou unii; konstatuje, že 

v současné době nelze odhadnout finanční, 

správní, lidské ani jiné důsledky spojené 

s vystoupením této země z EU; žádá 

veřejnou ochránkyni práv a Účetní dvůr, 

aby provedly analýzu dopadů tohoto kroku 

a o jejích výsledcích informovaly 

Parlament do konce roku 2018. 

24. bere na vědomí rozhodnutí Velké 

Británie opustit Evropskou unii; konstatuje, 

že v současné době nelze odhadnout 

finanční, správní, lidské ani jiné důsledky 

spojené s vystoupením této země z EU; 

žádá veřejnou ochránkyni práv a Účetní 

dvůr, aby provedly analýzu dopadů tohoto 

kroku a o jejích výsledcích informovaly 

Parlament do konce roku 2018. 

Or. en 

 

 


