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 A8-0146/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že v roce 2019 je třeba 

podíl rozpočtu Parlamentu udržet v okruhu 

V pod 20 %;  poznamenává, že výše 

návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 

2019 odpovídá 18,53 %, a je tedy nižší než 

v roce 2018 (18,85 %) a je nejnižším 

podílem v rámci okruhu V za více než 15 

let; 

1. zdůrazňuje, že v roce 2019 je třeba 

podíl rozpočtu Parlamentu udržet v okruhu 

V pod 20 %; poznamenává, že výše návrhu 

odhadu výdajů na rok 2019 odpovídá 

18,53%, a je tedy mírně nižší než v roce 

2018 (18,85%); vyjadřuje politování nad 

tím, že výše návrhu odhadu příjmů 

a výdajů Parlamentu na rok 2019 byla 

stanovena na 1 999 144 000 EUR, a 

vyjadřuje tudíž svůj nesouhlas se zvýšením 

o 2,48 % vůči rozpočtu Parlamentu na rok 

2018; 

Or. en 
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 A8-0146/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. podporuje dohodu, které na 

dohodovacích schůzkách dne 26. března 

2018 a 10. dubna 2018 dosáhlo 

předsednictvo a Rozpočtový výbor, 

ohledně navýšení rozpočtu na rok 2018 o 

2,48 %, což odpovídá celkové výši odhadu 

příjmů a výdajů na rok 2019 v částce 1 999 

144 000 EUR, snížení výdajů v 

předběžném návrhu příjmů a výdajů 

schváleném předsednictvem dne 12. 

března 2018 o 17,5 milionu EUR a 

související snížení navrhovaných 

prostředků v následujících rozpočtových 

položkách:  1004 „Příspěvek na obvyklé 

cestovní výdaje“, 105 „Jazykové kurzy a 

kurzy výpočetní techniky pro poslance“ 

1404 „Stáže, granty a výměny úředníků“ 

1612 „Další odborné vzdělávání“ 1631 

„Mobilita“ 2000 „Nájem“ 2007 „Výstavba 

budov a zařízení prostor“ 2022 „Údržba, 

obsluha a úklid budov“ 2024 „Spotřeba 

energií“ 2100 „Výpočetní technika a 

telekomunikace“ 2101 „Výpočetní 

technika a telekomunikace – pravidelné 

činnosti – infrastruktura“ 2105 

„Výpočetní technika a telekomunikace – 

investice do projektů“ 212 „Nábytek“ 214 

„Technická zařízení a instalace“ 230 

„Kancelářské potřeby“ 238 „Ostatní 

správní výdaje“  300 „Výdaje na služební 

cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními 

4. lituje, že na dohodovacích 

schůzkách dne 26. března 2018 a 10. dubna 

2018 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový 

výbor dohody ohledně navýšení rozpočtu 

na rok 2018 o 2,48 %, což odpovídá 

celkové výši odhadu příjmů a výdajů na 

rok 2019 v částce 1 999 144 000 EUR; 

zdůrazňuje, že snížení o 17,5 milionu EUR 

nelze považovat za reálné snížení 

rozpočtu, protože ve srovnání s 

předchozími roky nedošlo k žádným 

úsporám; ve skutečnosti jde o pouhé 

snížení původního návrhu předsednictva, 

které ovšem doporučilo navýšit rozpočet 

oproti roku 2018 o 3,9 %; zdůrazňuje, že 

v porovnání s návrhem generálního 

tajemníka jsou nezbytné určité podstatné 

úspory, a lituje toho, že rozpočet EP je 

každý rok vyšší; žádá tudíž snížení výdajů 

Parlamentu oproti předchozím rokům s 

cílem vyslat silný signál občanům, kteří 

stále čelí těžké hospodářské, sociální a 

dějinné situaci; 
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místy“ 302 „Výdaje na recepce a 

reprezentaci“ 3040 „Různé výdaje na 

interní schůze“ 3042 „Schůze, kongresy, 

konference a delegace“ 3049 „Náklady na 

služby cestovní kanceláře“ 3243 

„Návštěvnická centra Evropského 

parlamentu“ 3248 „Výdaje na 

audiovizuální informační materiály“ 325 

„Výdaje související na informační 

kanceláře“  101 „Pohotovostní rezerva“; 

poskytuje na bod 1400 „Ostatní 

zaměstnanci – generální sekretariát a 

politické skupiny“ částku 50 000 EUR, 

bod 320 „Získávání odborného 

poradenství“ částku 50 000 EUR a na bod 

3211 „Výdaje na vědecké mediální 

středisko“ částku 800 000 EUR; vítá, že 

předsednictvo dne 16. dubna 2018 tyto 

změny schválilo; 

Or. en 
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 A8-0146/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá komunikační kampaň jako 

cenné úsilí o vysvětlení účelu Unie a 

Parlamentu občanům;   zdůrazňuje, 

že cílem této kampaně by mělo být mj. 

vysvětlení úlohy Unie, pravomocí 

Parlamentu, jeho funkcí, například volby 

předsedy Komise, a dopadu jeho práce na 

život občanů; 

13. domnívá se, že cílem komunikační 

kampaně by mohlo být mj. vysvětlení 

úlohy Unie a Parlamentu, jejich úkolů, 

včetně volby předsedy Komise, a dopadu 

jejich práce na život občanů, a to i s 

nižším rozpočtem, než jaký byl původně 

plánován; nesouhlasí tudíž s tím, že by 

celkový rozpočet na kampaň měl činit 

33,3 milionu EUR na rozpočtové roky 

2018-2019; žádá v této souvislosti snížení 

rozpočtu na kampaň, například 

prostřednictvím lepšího a širšího 

využívání internetových sociálních médií 

s cílem dosáhnout co největších úspor; 

Or. en 
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 A8-0146/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyjadřuje svůj nesouhlas s 

víceletými stavebními projekty, jejichž 

cílem je rozšířit kanceláře poslanců ve 

Štrasburku i v Bruselu, neboť náklady na 

zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu 

dosahují 156 až 204 milionů EUR, což 

odpovídá 10 % rozpočtu Parlamentu; 

zdůrazňuje, že roční dopad zeměpisné 

rozptýlenosti na životní prostředí se 

odhaduje na 11 000 až 19 000 tun emisí 

CO2; zdůrazňuje, že veřejnost tuto 

rozptýlenost vnímá negativně, a požaduje 

vypracování plánu na stanovení jediného 

sídla Parlamentu; 

Or. en 
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 A8-0146/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. bere na vědomí aktualizovaný 

mandát informačních kanceláří, které mají 

být nyní v souladu s rozhodnutím 

předsednictva z listopadu 2017 nazývány 

„kontaktními kancelářemi“;  konstatuje, že 

hlavní funkcí kontaktních kanceláří je 

poskytovat informace a komunikovat 

jménem Parlamentu na místní úrovni, a to 

politicky neutrálním způsobem, aby byly 

prostřednictvím činnosti vnějších 

zúčastněných stran na místní, regionální a 

celostátní úrovni poskytovány informace o 

Unii a jejích politikách;  včetně členů 

Evropského výboru regionů: 

24. bere na vědomí aktualizovaný 

mandát informačních kanceláří, které mají 

být nyní v souladu s rozhodnutím 

předsednictva z listopadu 2017 nazývány 

„kontaktními kancelářemi“; konstatuje, že 

hlavní funkcí kontaktních kanceláří je 

poskytovat informace a komunikovat 

jménem Parlamentu na místní úrovni, a to 

politicky neutrálním způsobem, aby byly 

prostřednictvím činnosti vnějších 

zúčastněných stran na místní, regionální a 

celostátní úrovni poskytovány informace o 

Unii a jejích politikách; včetně členů 

Evropského výboru regionů: kritizuje 

vysoké výdaje spojené s novou kontaktní 

kanceláří v Paříži a domnívá se, že je 

možné a potřebné dosáhnout výrazných 

úspor, pokud jde o tyto kanceláře, 

například díky systémům společného 

pronájmu prostor s vnitrostátními 

parlamenty a  prostřednictvím skutečné 

racionalizace souvisejících nákladů; 

Or. en 
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 A8-0146/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. žádá alespoň 15% snížení 

měsíčních platů, denních příspěvků a 

ekonomických výhod poslanců, včetně 

příspěvku na všeobecné výdaje, aby byl 

vyslán jasný signál směrem k evropským 

občanům, kteří se stále potýkají s obtížnou 

hospodářskou, sociální a historickou 

situací; vyzývá předsednictvo, aby 

přezkoumalo prováděcí opatření ke 

statutu poslanců s cílem dosáhnout v 

příspěvcích poskytovaných poslancům co 

největších úspor; 

Or. en 



 

AM\1151283CS.docx  PE621.586v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0146/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. zastává názor, že je třeba provést 

přezkum rozhodnutí 2005/684/ES 

o statutu poslanců a změnit článek 14 tak, 

aby byl důchodový nárok poslanců uveden 

do souladu se systémy sociálního 

zabezpečení pro běžné občany 

v jednotlivých členských státech, ať už jde 

o výpočet částky či důchodového věku, 

nebo o požadavky na příspěvky, které 

opravňují k vyplácení starobního 

důchodu; žádá přepočítání důchodů 

vyplácených z rozpočtu EU bývalým 

poslancům, kterým tento nárok vznikl 

před vstupem a po vstupu stávajícího 

statutu v platnost; 

Or. en 
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 A8-0146/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. lituje, že odhady příjmů a výdajů 

Parlamentu na rok 2019 počítají s částkou 

17 553 milionů EUR pro evropské 

politické strany; vyzývá k úplnému zrušení 

výdajů spojených s činností evropských 

politických stran a politických nadací a 

zdůrazňuje skutečnost, že tyto strany a 

nadace by se měly spoléhat jen na své 

vlastní zdroje a měly by se zbavit závislosti 

na rozpočtu Parlamentu; domnívá se, že 

pouze jejich plné financování z vlastních 

zdrojů by odstranilo riziko pro rozpočet 

Parlamentu v souvislosti se zpětným 

získáváním chybně nebo podvodně 

vynaložených částek; 

Or. en 
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 A8-0146/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. je přesvědčen, že nabídku 

služebních vozidel EP by měli poslanci 

využívat výhradně k tomu, aby se dostali 

do Parlamentu z letiště nebo nádraží a 

zpět a že k těmto účelům by měly být 

využívány minivany a minibusy EP; 

zdůrazňuje, že poslanci mají v Belgii 

možnost bezplatně využívat železniční 

dopravu; 

Or. en 

 

 


