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12.4.2018 A8-0105/21 

Pozměňovací návrh  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. vítá rozhodnutí předsednictva 

vytvořit pracovní skupinu ad hoc pro 

stanovení a zveřejnění pravidel pro 

používání příspěvku na všeobecné výdaje; 

připomíná očekávání, která Parlament 

formuloval ve svých usneseních ze dne 5. 

dubna 20171011 o rozpočtu na rok 2018, 

která požadují větší transparentnost 

příspěvku na všeobecné výdaje a potřebu 

pracovat na vymezení přesnějších pravidel 

týkajících se odpovědnosti výdajů 

povolených v rámci tohoto příspěvku, aniž 

by Parlamentu vznikly vícenáklady; znovu 

vyzývá předsednictvo, aby provedlo 

následující konkrétní změny týkající se 

příspěvku na všeobecné výdaje: 

vypouští se 

– příspěvek na všeobecné výdaje by měl 

být ve všech případech spravován na 

samostatném bankovním účtu; 

 

– poslanci by měli uchovávat veškeré 

účtenky související s příspěvkem na 

všeobecné výdaje; 

 

– nevyužitá část příspěvku na všeobecné 

výdaje by měla být na konci funkčního 

období poslance vrácena; 

 

_________________  

10 Přijaté texty, P8_TA(2017)0114  

11 Přijaté texty, P8_TA_PROV(2017)0408  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Pozměňovací návrh  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 102 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 102a. bere na vědomí předchozí 

rozhodnutí o udělení absolutoria, v nichž 

se mimo jiné uvádí, že „příspěvek na 

všeobecné výdaje je určen na výdaje v 

členském státě zvolení, jako je nájem za 

kanceláře poslanců, vybavení, 

kancelářské potřeby, dokumentace nebo 

logistická organizace akcí; bere na 

vědomí, že komplexní systém kontroly 

příspěvku na parlamentní mandát 

poslanců by vyžadoval 40 až 75 nových 

administrativních pracovních míst v 

oblasti finančního řízení, což je v rozporu 

s plánem snižování počtu zaměstnanců”1a 

 _________________ 

 1a Absolutorium EP za rok 2014. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Pozměňovací návrh  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. připomíná princip nezávislosti 

poslaneckého mandátu; zdůrazňuje, že 

zvolení poslanci odpovídají za použití 

výdajů pro parlamentní činnosti a že 

mohou zveřejnit svůj výkaz výdajů 

financovaných z příspěvku na všeobecné 

výdaje na své osobní internetové stránce; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Pozměňovací návrh  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 103 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 103a. je si vědom výzev 

k transparentnosti příspěvku na 

všeobecné výdaje poslanců; bere na 

vědomí rozhodnutí předsedy Antonia 

Tajaniho zřídit na úrovni členů 

předsednictva pracovní skupinu pro 

příspěvek na všeobecné výdaje; vyzývá 

předsednictvo Parlamentu, aby pečlivě 

zkoumalo paušální částky (např. 

příspěvek na všeobecné výdaje), protože 

takový systém mimo jiné významně 

snižuje administrativní zátěž; očekává, že 

předsednictvo podá jasný přehled o 

výhodách tohoto systému; připomíná, že 

platby paušálních částek existují v mnoha 

podobách, jsou jimi například příspěvek 

podle vzdálenosti v kilometrech, příspěvek 

na cestu do zaměstnání a jiné; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Pozměňovací návrh  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 104 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

104. je přesvědčen, že jakákoli revize 

příspěvku na všeobecné výdaje by měla 

vzít v potaz dříve přijatá doporučení pléna 

týkající se transparentnosti a finanční 

zodpovědnosti; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Pozměňovací návrh  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 104 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 104a. připomíná princip nezávislosti 

poslaneckého mandátu; zdůrazňuje, že 

zvolení poslanci odpovídají za použití 

výdajů na parlamentní činnosti a že 

mohou zveřejnit svůj výkaz výdajů 

financovaných z příspěvku na všeobecné 

výdaje na své osobní internetové stránce; 

zdůrazňuje skutečnost, že paušální částky 

jsou v členských státech velmi rozšířené 

a uznávané jako užitečný nástroj; znovu 

opakuje, že zvýšená efektivita 

a transparentnost příspěvku na všeobecné 

výdaje neznamenají narušení soukromí 

a neměly by vyžadovat zvýšení počtu 

zaměstnanců ve správě Parlamentu; 

očekává, že pracovní skupina pro 

příspěvek na všeobecné výdaje brzy sdělí 

svá zjištění; 

Or. en 

 

 


