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13.4.2018 A8-0137/65 

Pozměňovací návrh  65 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 152 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 152a. bere na vědomí příspěvek GŘ 

REGIO k plnění cílů strategie EU 2020:  

a) tvorba pracovních míst, růst a investice, 

b) rozvoj jednotného digitálního trhu, 

c) další zvyšování energetické účinnosti 

a posilování jednotného digitálního trhu, 

d) zvýšení efektivity jednotného trhu a 

e) pomoc při účinné integraci migrantů; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/66 

Pozměňovací návrh  66 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 204 – písm. g a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ga) zvážily, zda by zachování 

předběžných podmínek pro období po roce 

2020 významně zlepšilo účinnost 

a účelnost politiky soudržnosti; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Pozměňovací návrh  67 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 205 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

205. trvá na tom, aby GŘ REGIO a GŘ 

EMPL uveřejňovaly své návrhy 
doporučení pro jednotlivé země ve svých 

výročních zprávách o činnosti, jak je o to 

Parlament opakovaně žádal; 

205. bere na vědomí podrobnou 

odpověď komisaře Oettingera zpravodaji 

a jeho závěr, že výroční zprávy o činnosti 

neslouží k prosazování doporučení pro 

jednotlivé země; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/68 

Pozměňovací návrh  68 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 230 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

230. zdůrazňuje, že slabiny byly 

odhaleny především v řídícím a kontrolním 

systému Maďarska (opožděné podání 

prohlášení řídicího subjektu ze strany 

platební agentury a nedostatky 

v ekologických platbách), Bulharska 

(ekologizace a ekologický status 

zemědělců), Polska (ekologické platby) 

a Itálie (nesprávné určování způsobilosti 

půdy a aktivního zemědělce); 

vypouští se 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Pozměňovací návrh  69 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 253 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) zemědělci by měli dostávat platby 

SZP v případě, že splní soubor základních 

environmentálních norem zahrnujících 

udržování půdy v dobrém zemědělském 

a environmentálním stavu (GAEC) 

a požadavky na ekologizaci nad rámec 

požadavků environmentálních právních 

předpisů;  vítá v této souvislosti logiku 

přístupu Komise ve smyslu „rozpočet 

zaměřený na výsledky“,  a budoucí systém 

přidělování by tedy měl být více 

motivovaný výsledky; 

a) zemědělci by měli dostávat platby 

z ekologizačních režimů SZP v případě, že 

splní soubor základních environmentálních 

norem zahrnujících udržování půdy 

v dobrém zemědělském a 

environmentálním stavu (GAEC) a 

požadavky na ekologizaci nad rámec 

požadavků environmentálních právních 

předpisů; vítá v této souvislosti logiku 

přístupu Komise ve smyslu „rozpočet 

zaměřený na výsledky“; domnívá se, že 

budoucí systém přidělování by tedy měl 

být více motivovaný výsledky; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/70 

Pozměňovací návrh  70 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 288 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) přes značnou podporu z Unie 

neměla přijímací zařízení v Řecku a v Itálii 

na konci roku 2016 stále ještě dostatečnou 

kapacitu; 

a) přes značnou podporu z Unie 

neměla přijímací zařízení v Řecku a v Itálii 

na konci roku 2016 stále ještě dostatečnou 

kapacitu; rovněž nebyly stanoveny 

nezbytné zdroje pro jakýkoli jiný členský 

stát sousedící s třetími zeměmi, který by se 

mohl stát místem příchodu migrantů 

během budoucích migračních krizí; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/71 

Pozměňovací návrh  71 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 294 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 294a. žádá v tomto smyslu, aby členové 

Komise v prohlášení uváděli všechny své 

finanční zájmy (jakožto akcionářů, členů 

představenstev společností, poradců 

a konzultantů, členů přidružených nadací 

atd.), pokud jde o všechny společnosti, 

v nichž působili, včetně zájmů blízkých 

rodinných příslušníků, a změny, k nimž 

došlo od okamžiku, kdy byla oznámena 

jejich kandidatura; 

Or. es 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/72 

Pozměňovací návrh  72 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

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 310 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

310. nedávno se dozvěděl, že první fáze 

výstavby budovy JMO II má být 

dokončena teprve v roce 2020 a druhá fáze 

v roce 2024;  je mu známo, že Komise má 

pro tato zpoždění následující vysvětlení: 

310. nedávno se dozvěděl, že první fáze 

výstavby budovy JMO II bude 

pravděpodobně dokončena na začátku 

roku 2020 a druhá fáze na začátku roku 

2024; bere na vědomí vysvětlení Komise 

týkající se příčin těchto zpoždění a žádá 

Komisi, aby mu poskytla dokumenty 

dokládající tato vysvětlení a podrobný 

přehled nákladů vyplývajících ze zpoždění 

při předání budovy: 

Or. es 

 

 


