
AM\1180426CS.docx PE635.503v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

20.3.2019 A8-0108/31

Pozměňovací návrh 31
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2018/2167(DEC))

Návrh usnesení
Bod 107

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

107. bere na vědomí činnosti 
předsednictva v souvislosti s příspěvkem 
na všeobecné výdaje, a to zejména 
vytvoření ad hoc pracovní skupiny pro 
stanovení a zveřejnění pravidel týkajících 
se využívání tohoto příspěvku; vyjadřuje 
však politování nad tím, že jediné 
rozhodnutí, které předsednictvo přijalo, se 
týká demonstrativního seznamu 
způsobilých výdajů; dále bere na vědomí, 
že se pracovní skupina předsednictva 
shodla na tom, že je třeba, aby každý 
poslanec měl samostatný bankovní účet 
určený pro prostředky, jež obdrží v rámci 
příspěvku na všeobecné výdaje; bere na 
vědomí rozhodnutí předsednictva ohledně 
příspěvku na všeobecné výdaje, podle 
kterého se schválené změny uplatní až po 
volbách v roce 2019; žádá, aby všichni 
poslanci plně odpovídali za své výdaje v 
rámci tohoto příspěvku; konstatuje, že 
předchozí usnesení o udělení absolutoria 
vyzývala k tomu:

107. připomíná, že v minulosti 
Parlament hlasoval pro stanovisko, že by 
poslanci měli uchovávat účtenky ke svým 
výdajům, měli by každoročně zveřejňovat 
přehled svých výdajů a při ukončení svého 
mandátu nebo na konci daného volebního 
období by měli nevyčerpanou částku 
vracet; připomíná rozhodnutí 
předsednictva o vytvoření ad hoc pracovní 
skupiny pro stanovení a zveřejnění pravidel 
týkajících se využívání příspěvku na 
všeobecné výdaje v návaznosti 
na předchozí doporučení k udělení 
absolutoria; vyjadřuje politování nad 
rozhodnutím předsednictva nevzít v potaz 
návrh pracovní skupiny na zavedení 
kontrol oddělených účtů příspěvku na 
všeobecné výdaje externím auditorem, 
čímž zabránilo smysluplné reformě tohoto 
příspěvku; vyzývá předsednictvo, aby 
bezodkladně obnovilo diskuse o příspěvku 
na všeobecné výdaje a co nejdříve dosáhlo 
v tomto ohledu dohody; domnívá se, 
že tato dohoda by měla zahrnovat 
společná pravidla pro větší 
transparentnost a finanční odpovědnost a 
měla by vyžadovat, aby:

–  že je nutné definovat, rozšířit a 
zveřejnit pravidla pro používání příspěvku 
na všeobecné výdaje (což vyžaduje, mimo 
jiné, vyčerpávající seznam způsobilých 

– poslanci všechny účtenky 
související s příspěvkem na všeobecné 
výdaje uchovávali;
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výdajů);

–  že je nutné, aby poslanci 
uchovávali všechny účtenky související s 
příspěvkem na všeobecné výdaje;

– byl připuštěn nezávislý auditor, 
který má mít na starosti roční kontrolu 
účtů, a aby mohl být zveřejněn názor 
auditora;

–  aby nevyužitá část příspěvku na 
všeobecné výdaje byla na konci funkčního 
období poslance vrácena;

– poslanci nevyčerpanou část 
 příspěvku na všeobecné výdaje na konci 
svého mandátu vraceli;

Or. en


