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17.4.2018 A8-0146/24 

Pozměňovací návrh  24 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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;  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;  znovu vyzývá předsednictvo, aby 

rychle provedlo následující konkrétní 

změny v příspěvku na všeobecné výdaje: 

příspěvek na všeobecné výdaje musí být ve 

všech případech spravován 

prostřednictvím samostatného 

bankovního účtu; poslanci musí 

uchovávat veškeré doklady související s 

příspěvkem na všeobecné výdaje; 

nevyužitá část příspěvku na všeobecné 

výdaje musí být na konci funkčního 

období poslance vrácena; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Pozměňovací návrh  25 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. žádá předsednictvo, aby provedlo 

následující konkrétní změnu v příspěvku 

na všeobecné výdaje: útvar interního 

auditu EP zavede kontrolu vzorku 

odpovídajícího 5 % příspěvku na 

všeobecné výdaje, přičemž konečné 

výsledky a závěry této kontroly by měly být 

vždy uvedeny ve výroční zprávě 

Parlamentu; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Pozměňovací návrh  26 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31b. vyzývá předsednictvo, aby provedlo 

následující konkrétní změnu v příspěvku 

na všeobecné výdaje: poslanci budou 

každoročně zveřejňovat přehled svých 

výdajů, rozdělený podle kategorií, jako 

jsou náklady na komunikaci, pronájem 

kancelářských prostor a kancelářské 

potřeby; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Pozměňovací návrh  27 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. opět vyzývá předsednictvo, aby 

zajistilo dodržování sociálních a 

důchodových práv poslanců a 

akreditovaných asistentů a dostupnost 

odpovídajících finančních prostředků;  v 

tomto ohledu opakuje svou výzvu k 

nalezení proveditelného řešení pro ty 

akreditované parlamentní asistenty, kteří, 

ačkoli budou mít na konci stávajícího 

volebního období odpracována dvě volební 

období bez přerušení, nebudou po dosažení 

důchodového věku oprávněni k přístupu k 

evropskému důchodovému systému, neboť 

jim bude chybět určitá doba k dosažení 

potřebných deseti let stanovených ve 

služebním řádu, a to kvůli dřívějšímu 

termínu konání voleb v roce 2014 a 

zpožděním při schvalování nových smluv 

pro akreditované parlamentní asistenty, jež 

byla způsobena velkým objemem práce po 

volbách v letech 2009;  opakuje, že čl. 27 

odst. 2 statutu poslanců Evropského 

parlamentu stanoví, že „nabytá práva 

nebo budoucí nároky zůstávají zachovány 

v plném rozsahu“;  bere však na vědomí 

přetrvávající problémy týkající se 

dobrovolného důchodového fondu a žádá 

předsednictvo a generálního tajemníka, aby 

přezkoumali všechny možnosti s cílem 

minimalizovat zátěž pro rozpočet 

Parlamentu; 

33. opět vyzývá předsednictvo, aby 

zajistilo dodržování sociálních a 

důchodových práv poslanců a 

akreditovaných asistentů a dostupnost 

odpovídajících finančních prostředků;  v 

tomto ohledu opakuje svou výzvu k 

nalezení proveditelného řešení pro ty 

akreditované parlamentní asistenty, kteří, 

ačkoli budou mít na konci stávajícího 

volebního období odpracována dvě volební 

období bez přerušení, nebudou po dosažení 

důchodového věku oprávněni k přístupu k 

evropskému důchodovému systému, neboť 

jim bude chybět určitá doba k dosažení 

potřebných deseti let stanovených ve 

služebním řádu, a to kvůli dřívějšímu 

termínu konání voleb v roce 2014 a 

zpožděním při schvalování nových smluv 

pro akreditované parlamentní asistenty, jež 

byla způsobena velkým objemem práce po 

volbách v letech 2009; konstatuje, že v 

roce 1990 vznikl na základě pravidel 

předsednictva pro penzijní připojištění 

dobrovolný penzijní fond pro poslance, do 

něhož mohli poslanci vstupovat až do 

konce šestého volebního období (13. 

července 2009); lituje, že fond vykazuje 

stále větší pojistně-matematický schodek;  

žádá předsednictvo a generálního 

tajemníka, aby posoudili všechny 

možnosti, jak snížit zátěž, kterou fond 
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představuje pro rozpočet Parlamentu; 

možnými opatřeními jsou mimo jiné 

srážky z vyplácených důchodů, zvýšení 

věku odchodu do důchodu u členů fondu 

nebo ukončení valorizace důchodů; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Pozměňovací návrh  28 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. má pochybnosti o efektivitě 

modelu informačních kanceláří 

Evropského parlamentu, který je 

uplatňován v členských státech; 

poukazuje na to, že informační kanceláře 

EP ve skutečnosti dělají totéž co 

zastoupení Komise v různých členských 

státech a komunikační útvary Parlamentu 

a Komise v Bruselu; zpochybňuje 

přidanou hodnotu unijních prostředků na 

činnosti těchto kanceláří; žádá Parlament, 

aby vypracoval analýzu a hodnocení 

přidané hodnoty tohoto modelu; 

Or. en 

 

 


