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 A8-0105/7 

Pozměňovací návrh  7 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že konečná výše 

prostředků Parlamentu na rok 2016 činila 

celkově 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % 

prostředků v okruhu V víceletého 

finančního rámce8 (VFR) vyčleněných na 

správní výdaje orgánů a institucí Unie jako 

celku v roce 2016, což oproti rozpočtu na 

rok 2015 (1 794 929 112 EUR) představuje 

zvýšení o 2,4 %; 

5. konstatuje, že konečná výše 

prostředků Parlamentu na rok 2016 činila 

celkově 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % 

prostředků v okruhu V víceletého 

finančního rámce8 (VFR) vyčleněných na 

správní výdaje orgánů a institucí Unie jako 

celku v roce 2016, což oproti rozpočtu na 

rok 2015 (1 794 929 112 EUR) představuje 

zvýšení o 2,4 %; považuje tento nárůst za 

šokující v době, kdy evropské orgány, 

včetně Evropského parlamentu, prosazují 

rozpočtová úsporná opatření pro členské 

státy; 

_________________ _________________ 

8 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020. 

8 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020. 

Or. en 
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 A8-0105/8 

Pozměňovací návrh  8 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá sekretariát Parlamentu, aby 

každoročně zveřejňoval souhrn pravidel 

platných pro politické skupiny a stanovil 

jejich uplatňování a následnou judikaturu 

pro všechny politické skupiny; domnívá 

se, že taková publikace by zabránila 

politickým skupinám opakovat chyby 

jiných politických skupin, jak zdůraznil 

Účetní dvůr; 

Or. en 
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 A8-0105/9 

Pozměňovací návrh  9 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. vyzývá k vyjasnění finančních a 

lidských zdrojů přidělených řídicí skupině 

pro brexit; připomíná, že je složena ze 

zástupců některých politických skupin a 

že tři politické skupiny se rozhodly na její 

činnosti nepodílet; zdůrazňuje rizika, 

která tato porušení zásady rovného 

zacházení přináší; zdůrazňuje, že orgán je 

povinen zacházet se všemi politickými 

uskupeními stejně, a žádá předsednictvo 

Parlamentu, aby zvážilo legalitu této řídicí 

skupiny pro brexit; 

Or. en 
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 A8-0105/10 

Pozměňovací návrh  10 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. bere na vědomí, že bylo zveřejněno 

sedm zpráv o „nákladech vyplývajících z 

neexistence společného evropského 

postupu“ a pět „posouzení evropské 

přidané hodnoty“, které byly dokončeny v 

roce 2016; 

39. bere na vědomí, že bylo zveřejněno 

sedm zpráv o „nákladech vyplývajících z 

neexistence společného evropského 

postupu“ a pět „posouzení evropské 

přidané hodnoty“, které byly dokončeny v 

roce 2016; domnívá se, že mobilizace 

zdrojů na vypracování a zveřejňování 

takových studií probíhá na úkor běžné 

činnosti; konstatuje, že tyto zprávy se spíše 

podobají propagandě než analýze týkající 

se práce orgánu; 

Or. en 
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 A8-0105/11 

Pozměňovací návrh  11 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. očekává proto podrobné informace 

o nákladech, které si tyto publikace 

vyžádaly: počet odpracovaných hodin, 

počet úředníků, kteří se podíleli na jejich 

přípravě, a útvary, k nimž náleží; 

Or. en 
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 A8-0105/12 

Pozměňovací návrh  12 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. zdůrazňuje, že pro výše uvedené 

období jsou prostředky na komunikaci 

následující: 

 – 2016:   90 839 026 EUR 

 – 2017:   91 906 100 EUR 

 – 2018:   120 368 000 EUR 

 – 2019:  104 000 000 EUR 

Or. en 
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 A8-0105/13 

Pozměňovací návrh  13 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52b. co nejdůrazněji odsuzuje zvýšení 

rozpočtu GŘ COMM o více než 30 % mezi 

lety 2016 a 2018; 

Or. en 



 

AM\1150756CS.docx  PE618.413v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 A8-0105/14 

Pozměňovací návrh  14 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52c. domnívá se, že toto zvýšení 

motivované nadcházejícími volbami do 

Evropského parlamentu má financovat 

„pozitivní narativ EU1a“; konstatuje, že 

celková částka na institucionální kampaň 

Parlamentu je 33,3 milionu EUR (25 

milionů EUR pro rok 2018 a 8,33 milionu 

EUR pro rok 2019); zdůrazňuje, že orgán 

musí při volbách, které se jej týkají, 

zachovat naprostou neutralitu a že je na 

politických stranách, aby občanům 

nabídly program a poselství o Evropské 

unii; 

 _________________ 

 1a  Schůze předsednictva Parlamentu dne 

13. listopadu 2017 

Or. en 
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 A8-0105/15 

Pozměňovací návrh  15 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52d. připomíná, že Parlament plánuje 

zvýšit evropským stranám financování pro 

volby do Evropského parlamentu o 

17 milionů EUR; 

Or. en 
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 A8-0105/16 

Pozměňovací návrh  16 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 59a. konstatuje, že v roce 2016 bylo na 

projekt Domu evropských dějin přiděleno 

6 500 000 EUR; tvrdí, že financování 

muzea nespadá do působnosti orgánu; 

s ohledem na toto financování 

zpochybňuje důležitost a historickou 

přesnost výstav; 

Or. en 

 


