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17.4.2018 A8-0146/12 

Pozměňovací návrh  12 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá reakci na žádost Rozpočtového 

výboru vyjádřenou v různých usneseních o 

rozpočtu týkajících se dodatečných 

informací o střednědobém a dlouhodobém 

plánování, investicích, právních 

povinnostech, operačních výdajích a 

metodách vycházejících namísto z 

koeficientů z aktuálních potřeb; 

8. vítá reakci na žádost Rozpočtového 

výboru vyjádřenou v různých usneseních o 

rozpočtu týkajících se dodatečných 

informací o střednědobém a dlouhodobém 

plánování, investicích, právních 

povinnostech, operačních výdajích a 

metodách vycházejících namísto z 

koeficientů z aktuálních potřeb; 

poznamenává, že paušální částky jsou 

užitečným a uznávaným nástrojem 

zvyšujícím flexibilitu a transparentnost; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Pozměňovací návrh  13 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná výše uvedená usnesení 

ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a 

výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2018  

a usnesení ze dne 25. října 2017 o postoji 

Rady k návrhu souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na rozpočtový rok 20182, 

jakož i všechny odkazy a požadavky 

související s příspěvkem na všeobecné 

výdaje;  znovu vyzývá k transparentnosti 

příspěvku na všeobecné výdaje poslanců;  

v tomto ohledu vítá vytvoření pracovní 

skupiny předsednictva Parlamentu pro 

příspěvek na všeobecné výdaje;  

připomíná, že se očekává větší 

transparentnost při vyplácení příspěvku 

na všeobecné výdaje a že je nutné 

pracovat na definici přesnějších pravidel 

týkajících se odpovědnosti za výdaje 

schválené k úhradě z tohoto příspěvku, 

aniž by Parlamentu vznikaly dodatečné 

čisté náklady; 

30. připomíná výše uvedená usnesení 

ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a 

výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2018 

a usnesení ze dne 25. října 2017 o postoji 

Rady k návrhu souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na rozpočtový rok 2018; 

znovu vyzývá k transparentnosti příspěvku 

na všeobecné výdaje poslanců; vyzývá 

předsednictvo Parlamentu, aby se 

zaměřilo na zlepšení pokynů ohledně 

odpovědnosti za výdaje schválené 

k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by 

správě Parlamentu vznikaly dodatečné 

náklady nebo administrativní zátěž; bere 

na vědomí, že komplexní systém kontroly 

příspěvku na parlamentní mandát 

poslanců by vyžadoval 40 až 75 nových 

pracovních míst ve správě Parlamentu1 v 

oblasti finančního řízení, což je v rozporu 

s plánem snižování počtu zaměstnanců; 

__________ __________ 

1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0114. 1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0114. 

2 Přijaté texty, P8_TA(2017)0408. 2 Přijaté texty, P8_TA(2017)0408. 

Or. en 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0150 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. připomíná princip nezávislosti 

poslaneckého mandátu; s ohledem na 

nadcházející rozhodnutí předsednictva 

opakuje svou výzvu k větší 

transparentnosti příspěvku na všeobecné 

výdaje, jež by vycházela z příkladů 

osvědčených postupů vnitrostátních 

delegací v Parlamentu a v členských 

státech;  zdůrazňuje, že by měl být 

zaveden smíšený systém, kdy by část 

příspěvku na všeobecné výdaje byla i 

nadále vyplácena paušálně a zbytek by byl 

vyplácen na základě faktur nebo byl 

podrobován auditu;  znovu opakuje, že 

zvýšená efektivita a transparentnost 

příspěvku na všeobecné výdaje 

neznamenají narušení soukromí; 

31. připomíná princip nezávislosti 

poslaneckého mandátu; zdůrazňuje, že 

zvolení poslanci odpovídají za použití 

výdajů pro parlamentní činnosti a že 

výkazy svých výdajů financovaných 

z příspěvku na všeobecné výdaje mohou 

zveřejňovat na své osobní internetové 

stránce; zdůrazňuje, že paušální částky 

jsou v členských státech velmi rozšířené 

a uznávané jako užitečný nástroj; 

zdůrazňuje, že paušální částky jsou v 

současné době používány tak, že není 

nutné zvyšovat počet zaměstnanců ani 

nestoupají náklady pro správu 

Parlamentu a že dodatečné mandatorní 

výdaje a administrativní zátěž nevznikají 

ani poslancům a jejich kancelářím; znovu 

opakuje, že zvýšená efektivita 

a transparentnost příspěvku na všeobecné 

výdaje neznamenají narušení soukromí; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Pozměňovací návrh  15 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. naléhavě vyzývá pracovní skupinu 

předsednictva Parlamentu pro příspěvek 

na všeobecné výdaje k dokončení práce, 

aby mohla být doporučení vycházející z 

postoje Parlamentu vyjádřeného v říjnu 

2017 posouzena ještě před volbami do 

devátého volebního období; 

vypouští se 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Pozměňovací návrh  16 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. domnívá se, že prostředky v 

rozpočtové položce 422 „Výdaje na 

parlamentní asistenci“ jsou adekvátní; 

34. konstatuje, že ačkoli zpravodaj měl 

původně v úmyslu zvýšit prostředky na 

stáže a snížit prostředky na tlumočení, 

nebyly schváleny žádné prostředky na 

stáže a náklady na tlumočení zůstaly beze 

změny; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/17 

Pozměňovací návrh  17 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. s ohledem na nadcházející volební 

období opětovně vyzývá Konferenci 

předsedů, aby revidovala prováděcí 

ustanovení, kterými se řídí činnost 

delegací a osob vyslaných na pracovní 

cesty mimo Evropskou unii;  zdůrazňuje, 

že by v rámci této revize měla být zvážena 

možnost, aby akreditovaní parlamentní 

asistenti mohli za určitých podmínek 

doprovázet poslance při oficiálních 

parlamentních delegacích a pracovních 

cestách; 

36. vyzývá generálního tajemníka 

a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení 

efektivity a omezení administrativy 

a byrokracie ve vnitřní činnosti 

Parlamentu vštěpovali všem jeho 

správním útvarům kulturu sestavování 

rozpočtu podle výkonnosti, jež odpovídá 

přístupu úsporného řízení; připomíná 

v této souvislosti zásadu nezávislosti 

mandátu; všímá si, že počet účastníků 

pracovních cest je často bezdůvodně 

vysoký;  navrhuje, aby byl stávající 

předpis (upravující složení delegací) 

nahrazen novým, na jehož základě by 

každý člen delegace mohl jmenovat jednu 

osobu, která jej bude na pracovní cestě v 

rámci delegace doprovázet, ať již by se 

jednalo o politického poradce, 

akreditovaného parlamentního asistenta 

nebo překladatele; 

Or. en 

 

 


