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17.10.2018 A8-0313/29 

Pozměňovací návrh  29 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyjadřuje politování nad tím, 

že Komise po zveřejnění první zprávy 

o boji proti korupci v EU ze dne 3. února 

2014 odmítla pokračovat v této praxi 

zveřejňování výročních zpráv a namísto 

toho začlenila protikorupční politiky 

do zpráv týkajících se hospodářského 

semestru; konstatuje, že zprávy 

pro jednotlivé země v rámci 

hospodářského semestru neobsahují jasný 

popis situace ani doporučení týkající se 

protikorupčních opatření pro všechny 

členské státy; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby ještě jednou předložila Parlamentu 

druhou zprávu o boji proti korupci v EU 

a v této souvislosti nehodnotila úsilí 

při boji proti korupci jen s ohledem 

na hospodářské ztráty, ale aby také 

analyzovala škodlivé účinky korupce 

na základní práva občanů Unie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Pozměňovací návrh  30 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. má za to, že ve svém usnesení ze 

dne 18. dubna 2018 o politice integrity v 

Komisi vyjádřil obavy, pokud jde 

o postupy jmenování vyšších úředníků, 

znovu vyzývá Komisi, aby do konce roku 

2018 přezkoumala správní postup 

jmenování vyšších úředníků s cílem 

zajistit, aby byli vybíráni nejlepší 

kandidáti v rámci co největší 

transparentnosti a rovných příležitostí; 

vyzývá Komisi, aby rovněž obecněji 

přezkoumala své politiky pro nábor 

úředníků s cílem vyhýbat se střetům 

zájmů, jak tomu bylo v případech, na něž 

upozornily nevládní organizace 1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Pozměňovací návrh  31 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. obecně souhlasí s Komisí 

vypracovanými odhady rozpočtových 

potřeb agentur; domnívá se proto, že 

jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, 

by ohrozily řádné fungování agentur a 

znemožnily by jim plnit úkoly, které jim 

byly svěřeny; 

62. obecně souhlasí s Komisí 

vypracovanými odhady rozpočtových 

potřeb agentur; domnívá se proto, že 

jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, 

by ohrozily řádné fungování agentur a 

znemožnily by jim plnit úkoly, které jim 

byly svěřeny; je znepokojen tím, že obecně 

je  stále omezená viditelnost agentur pro 

občany Unie, ačkoliv je pro jejich 

odpovědnost a nezávislost vysoká úroveň 

viditelnosti nezbytná; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Pozměňovací návrh  32 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 63 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 63a. připomíná, že většina agentur Unie 

uvedla, že nechtějí být závislé 

na poplatcích, jež nezaručují stálý tok 

příjmů; dále zdůrazňuje, že je třeba se 

vyhnout střetům zájmů v důsledku toho, 

že by se musely na poplatky spoléhat; 

vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je 

možné zavést systém, v jehož rámci budou 

poplatky placeny Komisi namísto přímo 

agenturám Unie, aby agentury Unie byly 

i nadále financovány z rozpočtu Unie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Pozměňovací návrh  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. bere na vědomí rozhodnutí 

Tribunálu ze dne 25. září 2018, které 

potvrdilo, že Parlament měl právo 

odmítnout zpřístupnit dokumenty týkající 

se denních příspěvků, cestovních výdajů a 

příspěvků na parlamentní asistenci pro 

poslance EP (rozsudek ve věcech T-639/15 

až T-666/15 Maria Psara a další v 

Parlament a  T-94/16 Gavin Sheridan v 

Parliament); 

79. bere na vědomí rozhodnutí 

Tribunálu ze dne 25. září 2018, které 

potvrdilo, že Parlament měl právo 

odmítnout zpřístupnit dokumenty týkající 

se denních příspěvků, cestovních výdajů a 

příspěvků na parlamentní asistenci pro 

poslance EP (rozsudek ve věcech T-639/15 

až T-666/15 Maria Psara a další v 

Parlament a  T-94/16 Gavin Sheridan v 

Parliament); připomíná předsednictvu, 

že plénum vyzvalo k větší transparentnosti 

a poukázalo na naléhavou potřebu provést 

audit příspěvku na všeobecné výdaje; 

uvítalo v této souvislosti vytvoření ad hoc 

pracovní skupiny pro stanovení 

a zveřejnění pravidel pro používání 

příspěvku na všeobecné výdaje; vyjadřuje 

však politování nad tím, že na základě 

zprávy své pracovní skupiny se 

předsednictvo bylo schopno dohodnout 

toliko na nevyčerpávajícím seznamu 

způsobilých výdajů a na tom, že je třeba, 

aby každý poslanec měl samostatný 

bankovní účet určený pro prostředky. jež 

získává jako část příspěvku na všeobecné 

výdaje; opakuje svou výzvu předsednictvu, 

aby přijalo tyto dodatečné změny týkající 

se příspěvku na všeobecné výdaje: 

 – vyžadovat, aby poslanci všechny účtenky 

související s příspěvkem na všeobecné 
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výdaje uchovávali; 

 – vyžadovat, aby poslanci vraceli 

neutracenou část  příspěvku na všeobecné 

výdaje ke konci svého mandátu; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Pozměňovací návrh  34 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. podotýká, že ve sdělení 

předsednictvu ze dne 8. března 2018 

generální tajemník připustil, že důchodový 

fond systému dobrovolného důchodového 

pojištění poslanců „vyčerpá svůj kapitál 

dlouho před úplným vyplacením všech 

nároků na důchod a dost možná již do roku 

2024“; vyzývá proto generálního 

tajemníka a předsednictvo, aby při plném 

respektování statutu poslanců sestavil 

spolu s důchodovým fondem jasný plán 

toho, jak Parlament převezme jeho 

závazky a odpovědnosti od dobrovolného 

systému důchodového pojištění, a to ihned 

po volbách v roce 2019; 

81. podotýká, že ve sdělení 

předsednictvu ze dne 8. března 2018 

generální tajemník připustil, že důchodový 

fond systému dobrovolného důchodového 

pojištění poslanců „vyčerpá svůj kapitál 

dlouho před úplným vyplacením všech 

nároků na důchod a dost možná již do roku 

2024“; připomíná dále, že Parlament ručí 

za vyplácení důchodových nároků, pokud 

fond nebude schopen plnit své závazky; 

vyjadřuje své vážné znepokojení nad tím, 

že se takto plýtvá penězi daňových 

poplatníků; žádá generálního tajemníka, 

aby vypracoval návrhy na rozpuštění 

fondu, přičemž by se zúčastněným 

poslancům a bývalým poslancům vrátily 

příspěvky, které sami zaplatili; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Pozměňovací návrh  35 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 93 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

93. ponechává celkovou výši rozpočtu 

veřejného ochránce práv na rok 2019 beze 

změny tak, jak ji navrhla Komise v NR; 

93. ponechává celkovou výši rozpočtu 

veřejného ochránce práv na rok 2019 beze 

změny tak, jak ji navrhla Komise v NR; 

zdůrazňuje, že počet případů evropského 

veřejného ochránce práv se výrazně zvýšil 

a že úřadu evropského veřejného 

ochránce práv hrozí, že brzy bude mít 

nedostatečné personální obsazení 

a nedostatek finančních prostředků; 

zdůrazňuje dále, že tento nedostatek 

zdrojů navíc může bránit veřejnému 

ochránci práv, aby vykonával nové 

a vysoce nezbytné úkoly, jako je pomoc 

oznamovatelům v orgánech Unie, již je 

veřejný ochránce práv ochoten převzít, 

pokud by Komise a Parlament rozhodly, 

že je pro oznamovatele potřebný 

referenční orgán Unie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Pozměňovací návrh  36 

Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že fondy v rámci 

politiky soudržnosti by neměly přímo ani 

nepřímo podporovat přemístění, jak je 

definováno v čl. 2 odst. 61a nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014; naléhavě 

vyzývá řídící orgány členských států, aby 

zajistily, že příspěvky z fondů nebudou 

poskytovány příjemcům, kteří provedli 

přemístění během pěti let před podáním 

žádosti o příspěvek; a zajistily, že v 

případě, že příjemce provede přemístění v 

průběhu pěti let po obdržení příspěvku, 

bude příspěvek vrácen v plné výši; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Pozměňovací návrh  37 

Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79a. zdůrazňuje, že platy a náhrady 

poslanců jsou velmi velkorysé; domnívá 

se, že to odcizuje poslance od občanů, 

které by měli zastupovat, dále připomíná, 

že většina výdajů poslanců je již placena; 

zdůrazňuje proto, že platy a náhrady 

poslanců musí být výrazně sníženy; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Pozměňovací návrh  38 

Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 79 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79b. je přesvědčen, že poslanci 

Evropského parlamentu jsou veřejní 

činitelé, a jejich platy jsou již tak vysoké;  

trvá na tom, že na jejich cesty by nemělo 

být vynakládáno více prostředků 

daňových poplatníků, než je nutné pro 

výkon jejich povinností; domnívá se proto, 

že by poslancům nemělo být propláceno 

více než cena letenky v ekonomické třídě; 

Or. en 

 

 


