
 

AM\1150716CS.docx  PE618.415v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

12.4.2018 A8-0137/6 

Pozměňovací návrh  6 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. se znepokojením konstatuje, že byl 

vytvořen rekordní objem zbývajících 

závazků, které na konci roku 2016 

dosahovaly historicky nejvyšší hodnoty 

238 miliard EUR, tj. o 72 % více než v 

roce 2007, což odpovídá platbám za 2,9 

roku oproti 2,2 roku v roce 2007; domnívá 

se, že se tak zvýšily částky, které Unie 

dluží, a že v důsledku toho se zvýšila i 

finanční expozice rozpočtu Unie; 

51. se znepokojením konstatuje, že byl 

vytvořen rekordní objem zbývajících 

závazků, které na konci roku 2016 

dosahovaly historicky nejvyšší hodnoty 

238 miliard EUR, tj. o 72 % více než v 

roce 2007, což odpovídá platbám za 2,9 

roku oproti 2,2 roku v roce 2007; domnívá 

se, že se tak zvýšily částky, které Unie 

dluží, a že v důsledku toho se zvýšila i 

finanční expozice rozpočtu Unie; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie nesmí 

vykazovat schodek, přestože jeho 

dlouhodobé závazky ve skutečnosti 

představují rozpočtový dluh; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Pozměňovací návrh  7 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 296 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 296a. vyjadřuje znepokojení nad 

nedostatkem transparentnosti a osobní 

integrity některých komisařů, kteří se 

zúčastnili schůzky s panem Barrosem ze 

společnosti Goldman Sachs nebo kteří 

navíc ke svému platu úřadujícího 

komisaře pobírali důchod z dobrovolného 

důchodového fondu Parlamentu; žádá 

předsedu Komise, aby se s Parlamentem 

podělil o své názory na uvedené případy a 

aby předložil možné řešení, aby se 

takovým situacím v budoucnu zamezilo; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Pozměňovací návrh  8 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 296 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 296b. je hluboce znepokojen 

nedostatkem transparentnosti, absencí 

jakéhokoliv výběrového řízení mezi 

oprávněnými zaměstnanci a možným 

zneužitím služebního řádu úředníků 

Evropské unie při nedávném jmenování 

vedoucího úřadu předsedy Komise novým 

generálním tajemníkem Komise; 

konstatuje, že odpovědi Komise na otázky 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu 

neposkytly dostatečné odůvodnění pro 

jmenování generálního tajemníka podle 

článku 7 služebního řádu, aby tento krok 

bylo možné učinit, aniž by se pracovní 

místo zveřejnilo jako volné a oprávnění 

zaměstnanci byli vyzváni, aby se o něj 

ucházeli; očekává, že předseda Komise 

předloží plán na nápravu poškození 

veřejné pověsti Komise, k němuž došlo v 

důsledku nedávného jmenování 

generálního tajemníka Parlamentu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Pozměňovací návrh  9 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 297 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

297. v zájmu zajištění vynikající 

evropské veřejné správy žádá Komisi, aby 

do konce roku 2018 předložila návrh 

postupu jmenování vyšších úředníků, který 

by zaručil výběr nejlepších kandidátů v 

rámci co nejvyšší transparentnosti a 

rovných příležitostí a jenž by byl 

dostatečně široký, aby se mohl uplatnit na 

ostatní orgány, jako jsou Parlament a 

Rada; 

297. s ohledem na nedávné jmenování 

generálního tajemníka Komise a v zájmu 

zajištění nezávislé evropské veřejné správy 

žádá Komisi, aby do konce roku 2018 

předložila návrh postupu jmenování 

vyšších úředníků, který by zaručil výběr 

nejlepších kandidátů v rámci co nejvyšší 

transparentnosti a rovných příležitostí a 

jenž by byl dostatečně široký, aby se mohl 

uplatnit na všechny ostatní orgány Unie, 

včetně Parlamentu a Rady; 

Or. en 

 

 


