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11.4.2018 A8-0137/20 

Pozměňovací návrh  20 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 292 b (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 292b. upozorňuje na nesoulad vzniklý 

tím, že podle svého seznamu schůzek 

mnozí jednotlivci Komisi popsali své 

setkání s panem Barrosem jako setkání se 

společností Goldman Sachs International; 

dochází k závěru, že schůzky s panem 

Barrosem buď nebyly lobbistickými 

schůzkami, kdy v takovém případě nebyl 

dodržen slib daný evropskému veřejnému 

ochránci práv a seznam schůzek Komise 

neodpovídá skutečnému rejstříku 

transparentnosti, nebo setkání s panem 

Barrosem bylo považováno za setkání se 

zástupcem zájmových skupin, a v takovém 

případě byla porušena jedna z podmínek 

stanovených ad hoc etickou komisí; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Pozměňovací návrh  21 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. žádá Komisi, aby poskytla a 

zveřejnila výroční zprávu nezávislé etické 

komise; znovu potvrzuje, že nezávislá 

etická komise může vydat jakékoli 

doporučení ohledně zlepšení kodexu 

chování nebo jeho provádění; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Pozměňovací návrh  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. pozastavuje se nad tím, zda byl 

nedávný postup jmenování generálního 

tajemníka bez řádného zveřejnění 

oznámení o volném pracovním místě ve 

služebním zájmu, a to zejména proto, že 

bývalý vedoucí kabinetu byl dříve 

informován, že generální tajemník odejde 

do důchodu, přičemž další potenciální 

kandidáti ve veřejné službě přišli o 

možnost se o dané místo ucházet; 

zdůrazňuje, že myšlenka nezveřejnění 

neodpovídá moderním standardům 

transparentnosti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Pozměňovací návrh  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 322 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 322a. vyjadřuje politování nad tím, že 

Komise v druhé zprávě o boji proti 

korupci v EU (ARES (2017)455202) 

upustila od podávání zpráv podle 

jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, aby v 

budoucnu znovu podávala zprávy o stavu 

korupce v členských státech, včetně 

hodnocení účinnosti protikorupčního úsilí 

podporovaného EU, odděleně od zpráv 

hospodářského semestru; důrazně žádá 

Komisi, aby nehodnotila úsilí v oblasti 

boje proti korupci pouze z hlediska 

hospodářských ztrát; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Pozměňovací návrh  24 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 322 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 322b. vyzývá Komisi, aby se znovu 

pokusila obnovit úsilí o to, aby se EU stala 

signatářem Skupiny států proti korupci 

(GRECO); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Pozměňovací návrh  25 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 322 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 322c. připomíná zvýšení pojistně-

matematického schodku dobrovolného 

důchodového fondu, který byl zřízen 

Evropským parlamentem; bere na vědomí, 

že komisaři čerpají peníze z dobrovolného 

důchodového fondu jako bývalí poslanci 

Evropského parlamentu, zatímco jsou 

stále zaměstnáni jako komisaři; žádá 

dotyčné komisaře, aby v této souvislosti 

pomohli, a to tak, že se vzdají buď části, 

nebo celého svého dobrovolného 

důchodu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Pozměňovací návrh  26 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 323 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

323. bere na vědomí zjištění a 

doporučení studie tematické sekce D 

Parlamentu s názvem „Transitional 

allowances for former EU office holders - 

too few conditions?“ (Přechodné příspěvky 

pro bývalé funkcionáře EU – příliš málo 

podmínek?); vyzývá Komisi, aby tato 

doporučení vzala v potaz a zahájila 

přezkum přechodných příspěvků pro 

bývalé funkcionáře EU s cílem zvýšit 

transparentnost těchto příspěvků a 

odpovědnost rozpočtu EU vůči občanům; 

323. bere na vědomí zjištění a 

doporučení studie tematické sekce D 

Parlamentu s názvem „Transitional 

allowances for former EU office holders - 

too few conditions?“ (Přechodné příspěvky 

pro bývalé funkcionáře EU – příliš málo 

podmínek?); vyzývá Komisi, aby tato 

doporučení vzala v potaz a zahájila 

přezkum přechodných příspěvků pro 

bývalé funkcionáře EU s cílem zvýšit 

transparentnost těchto příspěvků a 

odpovědnost rozpočtu EU vůči občanům; 

vyzývá zejména bývalé úředníky EU, aby 

se zdrželi lobbistické činnosti v orgánech 

EU, bude-li jim poskytován dočasný 

příspěvek; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Pozměňovací návrh  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 326 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

326. vítá dosažený pokrok, avšak 

konstatuje, že Komise u čtyř z deseti 

civilních misí v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 

dosud nepotvrdila soulad s článkem 60 

finančního nařízení; naléhavě Komisi žádá, 

aby urychlila svou práci a akreditovala 

všechny civilní mise SBOP v souladu s 

doporučením Účetního dvora, aby mohly 

být pověřeny úkoly souvisejícími 

s plněním rozpočtu v rámci nepřímého 

řízení; 

326. se znepokojením bere na vědomí, 

že Komise u čtyř z deseti civilních misí v 

rámci společné bezpečnostní a obranné 

politiky (SBOP) dosud nepotvrdila soulad s 

článkem 60 finančního nařízení; naléhavě 

Komisi žádá, aby urychlila svou práci a 

akreditovala všechny civilní mise SBOP 

v souladu s doporučením Účetního dvora, 

aby mohly být pověřeny úkoly 

souvisejícími s plněním rozpočtu v rámci 

nepřímého řízení; 

Or. en 

 

 


