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 A8-0146/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

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 

místy“ 302 „Výdaje na recepce a 

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, což 

je nehorázná, dosud nevídaná částka; 



 

AM\1151284CS.docx  PE621.586v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

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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 A8-0146/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

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. odsuzuje komunikační kampaň 

jakožto nástroj propagandy sloužící 

výhradně k podpoře politik a institucí EU; 

Or. en 
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 A8-0146/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že celkový rozpočet na 

kampaň, jak bylo schváleno v rozpočtovém 

procesu na rok 2018, činí 33,3 milionu 

EUR na dva roky, z čehož 25 milionů EUR 

připadá na rok 2018 (kvůli času 

potřebnému na provedení zadávacích 

řízení a uzavření smluv) a 8,33 milionu na 

rok 2019;  poznamenává, že předsednictvo 

v listopadu 2017 schválilo strategii 

kampaně založenou na analýze zkušeností 

získaných při posledních volbách; 

14. lituje, že celkový rozpočet 

na kampaň činí 33,3 milionu EUR na dva 

roky, z čehož 25 milionů EUR připadá na 

rok 2018 a 8,33 milionu na rok 2019; 

Or. en 
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 A8-0146/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

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: včetně členů 

Evropského výboru regionů: 

24. má pochybnosti o přidané hodnotě 

informačních kanceláří, které mají být nyní 

nazvány „kontaktní kanceláře“; vyjadřuje 

politování nad nadměrnými výdaji na 

nová zařízení v Berlíně a Paříži; 

Or. en 
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 A8-0146/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

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. je přesvědčen, že poslanci by měli 

jít příkladem občanům, kteří se potýkají s 

důsledky hospodářské krize v řadě 

členských států, a žádá proto, aby byly 

jejich platy a příspěvky sníženy o 15 %; 

domnívá se, že denní příspěvek by měl být 

vyplácen na základě přesných výkazů a 

dokladů; 

Or. en 
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 A8-0146/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. domnívá se, že v zájmu snížení 

výdajů by služba řidičů měla být 

poskytována pouze při cestách mezi 

letištěm nebo nádražím a pracovním 

místem, a to mikrobusy a autobusy s 

odjezdem ve stanovené časy; domnívá se, 

že veškeré ostatní cesty by si měli poslanci 

Parlamentu zařizovat soukromě; 

Or. en 

 

 


