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Pozměňovací návrh 1
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vezmeme-li v 
úvahu přistoupení Chorvatska v roce 2013, 
bude mít na rozpočet na rok 2012 dopad i 
rozšíření, zejména pokud jde o nábor 
zaměstnanců,

G. vzhledem k tomu, že vezmeme-li v 
úvahu přistoupení Chorvatska v roce 2013, 
bude mít na rozpočet na rok 2012 dopad i 
rozšíření, zejména pokud jde o prostředky 
pro nové poslance a nábor zaměstnanců,

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že řada bodů 
určených na administrativní výdaje 
týkající se politické činnosti, odhadem 1 
miliarda EUR ročně, je financována z 
jiných okruhů, než je okruh 5,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze 
dne 24. března 2010 schválilo 
předsednictvo střednědobou strategii 
Parlamentu v oblasti budov, která uvádí 
některé klíčové parametry budoucí politiky 
Parlamentu v oblasti nemovitostí; 
vzhledem k tomu, že v rámci této strategie 
se Parlament rozhodl nadále 
upřednostňovat nákupy budov (pokud je to 
vhodné) a usilovat ve svých třech
pracovních místech o geografickou 
koncentraci; vzhledem k tomu, že jednou z 
klíčových priorit pro budoucnost je rychlé 
splácení za účelem snížení nákladů,

M. vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze 
dne 24. března 2010 schválilo 
předsednictvo střednědobou strategii 
Parlamentu v oblasti budov, která uvádí 
některé klíčové parametry budoucí politiky 
Parlamentu v oblasti nemovitostí; 
vzhledem k tomu, že v rámci této strategie 
se Parlament rozhodl nadále 
upřednostňovat nákupy budov (pokud je to 
vhodné) a usilovat ve svých pracovních 
místech o geografickou koncentraci; 
vzhledem k tomu, že jednou z klíčových 
priorit pro budoucnost je rychlé splácení za 
účelem snížení nákladů,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
James Elles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M a. vzhledem k tomu, že v posledních 
týdnech byl kladen důraz na problém 
bezpečnosti na půdě orgánů (například 
v Evropském parlamentu), je naléhavě 
zapotřebí přijmout opatření s cílem zajistit 
odpovídající rovnováhu mezi osobní 
bezpečností na straně jedné a mezi 
právem na snadný přístup na straně 
druhé,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje těžkou situaci v souvislosti 
se stropem výdajů v okruhu 5 pro rok 2011 
a je si plně vědom skutečnosti, že orgány 
mohou narazit na problémy, budou-li chtít 
financovat všechny potřeby a současně 
zachovat rozpočtovou kázeň, aby byl 
dodržen víceletý finanční rámec;

1. zdůrazňuje těžkou situaci v souvislosti 
se stropem výdajů v okruhu 5 pro rok 2011 
a je si plně vědom skutečnosti, že orgány 
mohou narazit na problémy, budou-li chtít 
financovat všechny potřeby a současně 
zachovat rozpočtovou kázeň a 
sebekontrolu, aby byl dodržen víceletý 
finanční rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. jako prioritu stanovuje princip špičkové 
kvality, který v případě Parlamentu 
znamená kvalitu legislativní činnosti, aby 
Parlament dokázal přiměřeně reagovat na 
současné politické výzvy, což vyžaduje 
konsolidaci zdrojů nutných k řešení otázek 
plynoucí z nového institucionálního rámce 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost; 
zastává názor, že rozpočet Parlamentu a 
ostatních orgánů na rok 2012 by měl být 
rozpočtem konsolidačním, v neposlední 
řadě proto, že poslouží jako vodítko pro 
příští víceletý finanční rámec;

2. jako prioritu stanovuje princip kvality 
legislativní činnosti, aby Parlament dokázal 
přiměřeně reagovat na současné politické 
výzvy, což vyžaduje konsolidaci zdrojů 
nutných k řešení otázek plynoucí z nového 
institucionálního rámce po vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost; zastává 
názor, že rozpočet Parlamentu a ostatních 
orgánů na rok 2012 by měl být rozpočtem 
konsolidačním, v neposlední řadě proto, že 
poslouží jako vodítko pro příští víceletý 
finanční rámec;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že tato snaha o 
konsolidaci by neměla ohrozit investice 
(např. do technologií), které by 
v budoucnosti přinesly dlouhodobé 
úspory;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. za další prioritu považuje zásadu řádné 
správy (článek 27 finančního nařízení), tj. 
hospodárnost, účinnost a efektivitu; zastává 
názor, že tyto zásady by měly být přítomny 
a jasně reflektovány v rozpočtu Parlamentu 
i ostatních orgánů, stejně jako v jejich 
správních kulturách; je proto přesvědčen, 
že při provádění různých politik se musí 
přihlížet k dosaženým výsledkům a že 
variabilní výdaje by měly, pokud jde to 
možné a nutné vzhledem k jejich rozsahu, 
podléhat pravidelným hodnocením z 
hlediska nákladové efektivity;

3. za další prioritu považuje zásadu řádné 
správy (článek 27 finančního nařízení), tj. 
hospodárnost, zodpovědnost, účinnost a 
efektivitu; zastává názor, že tyto zásady by 
měly být jasně reflektovány v rozpočtu 
Parlamentu i ostatních orgánů, stejně jako 
v jejich správních kulturách; je proto 
přesvědčen, že při provádění různých 
politik se musí přihlížet k dosaženým 
výsledkům a že variabilní výdaje by měly, 
pokud jde to možné a nutné vzhledem k 
jejich rozsahu, podléhat pravidelným 
hodnocením z hlediska nákladové 
efektivity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že výsledkem uplatňování 
zásad řádné správy musí být přesnost, 
jednoduchost, jasnost a transparentnost; v 
této souvislosti požaduje, aby každý orgán 
předložil své organizační schéma spolu s 
náklady na každou jednotlivou složku; 
dále žádá, aby byl – v souladu se zásadami 
sestavování rozpočtu s nulovým základem 
– každý jednotlivý výdaj jasně 
identifikován a odůvodněn a aby byly 
jednoznačně rozlišeny fixní a variabilní 
výdaje;

5. je přesvědčen, že výsledkem uplatňování 
zásad řádné správy musí být přesnost, 
jednoduchost, jasnost a transparentnost; v 
této souvislosti požaduje, aby byl – v 
souladu se zásadami sestavování rozpočtu s 
nulovým základem – každý jednotlivý 
výdaj jasně identifikován a odůvodněn a 
aby byly jednoznačně rozlišeny fixní a 
variabilní výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly třikrát za rok podávat 
zprávy o plnění svých rozpočtů a uvádět v 
nich podrobné údaje o plnění každé 
rozpočtové položky;

8. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly nadále každý rok podávat 
zprávy o plnění svých rozpočtů a uvádět v 
nich podrobné údaje o plnění každé 
rozpočtové položky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly třikrát za rok podávat 
zprávy o plnění svých rozpočtů a uvádět v 
nich podrobné údaje o plnění každé 
rozpočtové položky;

8. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly každé dva roky podávat 
zprávy o plnění svých rozpočtů a uvádět v 
nich podrobné údaje o plnění každé 
rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. soudí, že případné oblasti, ve kterých 
by mohlo být dosaženo úspor, by měly být 
vyvažovány investicemi do nových 
technologií s cílem zhodnotit celkový 
přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
James Elles

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu opakuje, že pokud je to možné a 
vhodné, je velmi důležité, aby orgány 
vzájemně spolupracovaly za účelem 
výměny osvědčených postupů, která 
zvyšuje efektivitu a umožňuje dosáhnout 

10. znovu opakuje, že pokud je to možné a 
vhodné, je velmi důležité, aby orgány 
vzájemně spolupracovaly za účelem 
výměny osvědčených postupů, která 
zvyšuje efektivitu a umožňuje dosáhnout 



AM\858107CS.doc 9/26 PE458.814v01-00

CS

úspor; domnívá se, že je nutné zlepšit 
interinstitucionální spolupráci v oblasti 
překladů, tlumočení, náboru nových 
pracovníků (EPSO) a EMAS a že tato 
spolupráce by měla rozšířit i do dalších 
oblastí;

úspor; domnívá se, že je nutné zlepšit 
interinstitucionální spolupráci v oblasti 
překladů, tlumočení, náboru nových 
pracovníků (EPSO) a EMAS a že tato 
spolupráce by měla rozšířit i do dalších 
oblastí; požaduje, aby byl proveden
důkladný přezkum zadávání překladů 
nezávislým překladatelům a úloha 
překladatelského střediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná potřebu plně integrovaného 
systému práce s poznatky; požaduje zprávu
o pokroku v této věci;

11. připomíná potřebu plně integrovaného 
systému práce s poznatky; vítá informace 
správy Parlamentu týkající se systému 
práce s poznatky; vyzývá k vypracování 
zprávy o množství informačních 
zdrojů/systémů, které mají poslanci 
k dispozici; vyzývá k vypracování 
jednoznačného časového rámce pro 
prototypní projekt; zdůrazňuje potřebu 
urychleného zavádění politiky klasifikace 
a indexace; požaduje informace o tom, jak 
by mohl být tento systém snadno 
zpřístupněn k evropským občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá, aby byl centralizovaný 
systém vyhledávání informací o 
problémech v jiných členských státech 
začleněn do systému práce s poznatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Damien Abad, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly rozvinout strategii 
elektronické správy, stejně jako
ambiciózní a dalekosáhlou digitální 
strategii, zejména pokud jde o Web 2.0; 
vyzývá k tomu, aby se ve vhodných 
případech využívala práce z domova;

12. zdůrazňuje, že pro Evropský 
parlament a ostatní orgány, zejména 
Komisi, je důležité, aby byla přijata
ambiciózní a dalekosáhlá digitální 
strategie, pokud jde o nástroje Web 2.0 
a zejména o sociální sítě, s cílem posílit 
vazbu mezi Evropou a jejími občany; 
domnívá se rovněž, že Parlament a ostatní 
orgány by měly rozvinout strategii 
elektronické správy; vyzývá k tomu, aby se 
ve vhodných případech využívala práce 
z domova; vyzývá předsednictvo, aby 
zvážilo zavedení systému „cloud 
computing“, který by umožnil snížit 
náklady na provoz počítačového systému, 
zlepšit výkon zařízení a zajistit vyšší 
mobilitu v rámci činnosti Evropského 
parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že Parlament a ostatní 
orgány by měly rozvinout strategii 
elektronické správy, stejně jako ambiciózní 
a dalekosáhlou digitální strategii, zejména 
pokud jde o Web 2.0; vyzývá k tomu, aby 
se ve vhodných případech využívala práce 
z domova;

(Netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby se v zájmu zvýšení mobility 
využívalo přesunů a rekvalifikace 
zaměstnanců; doporučuje, aby se noví 
zaměstnanci přijímali pouze poté, co 
selžou interní náborové postupy, a pokud 
není vhodné nakupovat služby externistů;

14. žádá, aby se v zájmu zvýšení mobility 
využívalo přesunů a rekvalifikace 
zaměstnanců; doporučuje, aby se noví 
zaměstnanci přijímali pouze poté, co 
selžou interní postupy přesunů, a pokud 
není vhodné nakupovat služby externistů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. navrhuje, aby se v rámci politiky v 
oblasti budov přijala střednědobá až 
dlouhodobá strategie, aby bylo možné 
výdaje na budovy řádně plánovat předem; 
soudí, že tato strategie by měla usilovat o 
nalezení nejlepšího řešení, přičemž budou 
zohledněny zásady řádné správy;

16. vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 
24. března 2010; znovu opakuje své výzvy 
na vytvoření střednědobé a dlouhodobé 
strategie v oblasti budov; soudí, že tato 
strategie by měla usilovat o nalezení 
nejlepšího řešení, přičemž budou 
zohledněny zásady řádné správy a přičemž 
je třeba posoudit různé varianty a 
alternativy možností financování; je 
znepokojen návrhem výše uvedeného 
rozhodnutí poskytnout 85 897 000 EUR 
na financování investic do infrastruktury 
nových kancelářských prostor pro
asistenty poslanců Evropského 
parlamentu; naléhavě požaduje, aby,
dříve než bude přijato rozhodnutí, obdržel 
podrobné informace týkající se této 
problematiky i informace o alternativních 
variantách;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Damien Abad, Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že všechny instituce by 
měly mít aktivní nediskriminační politiky 
a měly by své budovy upravit tak, aby byly 
snadno přístupné pro osoby se zdravotním 
postižením;

17. je přesvědčen, že všechny instituce by 
měly mít aktivní nediskriminační politiky 
a měly by své budovy a svou politiku 
v oblasti lidských zdrojů upravit tak, aby 
byly snáze přístupné pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. je přesvědčen, že Parlament by měl 
projevovat rozpočtovou odpovědnost a 
zdrženlivost v době probíhajících snah o 
konsolidaci vnitrostátních rozpočtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. soudí, že cílem Parlamentu by mělo být 
dosažení špičkové kvality legislativní práce 
a že k tomuto účelu by měly být k dispozici 
veškeré nezbytné zdroje;

18. soudí, že cílem Parlamentu by mělo být 
dosažení špičkové kvality legislativní práce 
a že k tomuto účelu by měly být k dispozici 
veškeré nezbytné zdroje při zachování 
rozpočtové zdrženlivosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. zdůrazňuje, že v situaci hospodářské 
krize a vysokého veřejného zadlužení by 
měl jít Evropský parlament, stejně jako 
ostatní evropské orgány příkladem 
a zmrazit rozsah svých výdajů v rámci 
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rozpočtu na rok 2012;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že nyní je třeba zahájit 
konsolidační fázi dodatečných 
personálních zdrojů, které byly přiděleny 
správě Parlamentu v souvislosti s novými 
úkoly podle Lisabonské smlouvy;

19. domnívá se, že nyní je třeba zahájit 
konsolidační fázi dodatečných 
personálních zdrojů, které byly přiděleny 
správě Parlamentu v souvislosti s novými 
úkoly podle Lisabonské smlouvy; trvá na 
tom, že organizační struktury by měly 
posílit vytváření synergií a využívat při 
tom příslušných odborných zkušeností 
stávajících specializovaných složek;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že rozpočet Parlamentu na 
rok 2011 činí 1 685 milionů EUR, což 
představuje 20,03 % okruhu 5;

20. zdůrazňuje, že rozpočet Parlamentu na 
rok 2011 činí 1 685 milionů EUR, což 
představuje 20,03 % okruhu 5; připomíná, 
že rozbor budoucích rozpočtových potřeb 
je třeba předložit dříve, než dojde 
k navýšení tohoto podílu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 a. očekává, že odhady, které 
předsednictvo předloží, budou realistické; 
v zájmu zajištění odpovídajícího a 
účinného fungování orgánu je ochoten 
posoudit své návrhy z hlediska nezbytné 
potřebnosti a striktního přístupu; 
zdůrazňuje, že účelem návrhu na změnu, 
který předsednictvo předložilo 
Rozpočtovému výboru v září, je zohlednit 
potřeby, které nebyly známy v době 
vypracování odhadů, a zdůrazňuje, že by 
tento návrh neměl být využíván jako 
příležitost pro změnu již schválených 
odhadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vladimír Maňka

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 a. očekává, že odhady, které 
předsednictvo předloží, budou realistické 
a v zájmu zajištění odpovídajícího a 
účinného fungování orgánu je ochoten 
posoudit své návrhy z hlediska nezbytné 
potřebnosti a striktního přístupu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 b. bere na vědomí navrhované zvýšení 
rozpočtu Evropského parlamentu na rok 
2012 o 5,2 % oproti roku 2011; domnívá 
se však, že s ohledem na stávající 
hospodářskou situaci je třeba v souvislosti 
se snahami členských států dosáhnout
úspor ve veřejné správě toto zvýšení 
omezit;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Vladimír Maňka

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 b. požaduje podrobný a jednoznačný 
přehled rozpočtových položek, které 
nebyly v roce 2010 v plné míře 
realizovány, a očekává rozbor příčin, které 
k tomu vedly; rovněž si přeje výčet 
veškerých převodů do dalšího období a 
jejich využití v roce 2010, stejně jako 
aktuální údaje o konečných přidělených 
prostředcích ve srovnání s prostředky 
stanovenými v rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30



AM\858107CS.doc 17/26 PE458.814v01-00

CS

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 c. zdůrazňuje skutečnost, že časový 
plán pro schválení hlavních směrů a 
návrhu odhadu rozpočtu Evropského 
parlamentu na rok 2012 neumožní, aby 
byla zpráva o hlavních směrech přijata 
v plénu dříve, než přijme předsednictvo 
návrh odhadu, a neumožní, aby byla 
činnost poslanců řádná a informovaná;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vladimír Maňka

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že poslanci musí mít 
přístup ke kvalitním službám, mají-li být 
schopni rovnoprávně plnit své povinnosti; 
zdůrazňuje proto, že je velmi důležité, aby 
poslanci mohli pracovat a vyjadřovat se ve 
svém mateřském jazyce; považuje 
například za nepřijatelné, aby na schůzích 
výborů nebylo zajištěno tlumočení; je 
přesvědčen, že princip řádného finančního 
řízení by se měl vztahovat i na tlumočení a 
překlady;

21. domnívá se, že poslanci musí mít 
přístup ke kvalitním službám, mají-li být 
schopni rovnoprávně plnit své povinnosti; 
zdůrazňuje proto význam rovného 
zacházení s poslanci všech národností a 
jazyků tak, že jim bude umožněno plnit 
své povinnosti a vykonávat svou politickou 
činnost ve vlastním jazyce, pokud se tak 
rozhodnou; považuje například za 
nepřijatelné, aby na schůzích výborů 
nebylo zajištěno tlumočení; je přesvědčen, 
že princip řádného finančního řízení by se 
měl vztahovat i na tlumočení a překlady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Vladimír Maňka

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 a. zastává rovněž názor, že by měly být 
zvažovány veškeré prostředky na zvýšení 
flexibility v oblasti tlumočení, jakožto 
zásadního opatření ve snaze o zajištění 
osvědčených pracovních postupů, a 
konstatuje, že možnost operativní změny 
jazyků v závislosti na skutečně přítomných 
účastnících jednání a nikoli podle 
plánované účasti by v řadě případů 
pomohla zamezit problémům a plýtvání 
s finančními prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
James Elles

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 a. zdůrazňuje, že na rozdíl od ostatních 
parlamentních budov na celém světě je 
přístup do institucí Evropského 
parlamentu zejména v Bruselu v důsledku 
složitých postupů uplatňovaných pro 
přístup do budovy značně ubíjející a 
časově náročný; je přesvědčen, že tento 
přístup odporuje představě otevřeného 
přístupu evropských občanů do budov, 
které jsou veřejné; naléhavě vyzývá 
k důkladnému přezkoumání možnosti 
účinnějšího skloubení práva evropských 
občanů na svobodný přístup k jejich 
evropským zástupcům s naléhavou 
potřebou zajistit bezpečnost zaměstnanců 
orgánů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 a. domnívá se, že na rok 2012 by se 
s ohledem na stávající rozpočtová omezení 
nemělo uvažovat o zvýšení příspěvků na 
asistenty s výjimkou příslušné indexace 
v důsledku inflace;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 b. zdůrazňuje, že současný systém 
poslaneckých náhrad by měl být 
přezkoumán s cílem zabránit tomu, aby se 
ve dnech, kdy jsou poslanci na cestách, 
kombinovaly denní diety s časovými 
náhradami; navíc se domnívá, že přezkum 
systému poslaneckých náhrad je třeba 
provést tak, aby se denní diety vztahovaly 
pouze na dny, kdy poslanci skutečně 
vykonávají činnost poslance; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
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Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že – jak již bylo 
rozhodnuto – je nutné zajistit plně funkční 
službu wi-fi, aby bylo možné dosáhnout 
cíle snížit spotřebu papíru; domnívá se, že 
by mělo být podporováno pořádání schůzí 
formou videokonferencí, stejně jako 
používání nových technologií šetrných k 
životnímu prostředí;

22. zastává názor, že – jak již bylo 
rozhodnuto – je nutné zajistit plně funkční 
službu wi-fi, aby bylo možné dosáhnout 
cíle snížit spotřebu papíru; domnívá se, že 
by mělo být podporováno pořádání schůzí 
formou videokonferencí, stejně jako 
používání nových technologií šetrných k 
životnímu prostředí; požaduje analýzu 
efektivity nákladů těchto opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Derek Vaughan, Jens Geier
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. zdůrazňuje potřebu dalších 
informací ohledně Domu evropských 
dějin; zejména vyzývá k předložení 
podrobného podnikatelského plánu 
Rozpočtovému výboru; znovu opakuje, že 
je zapotřebí, že je třeba získat informace o 
celkových nákladech tohoto projektu, 
stejně jako o budoucích finančních a 
právních dopadech pro Evropský 
parlament, a požaduje další informace 
ohledně výběrového řízení na 
architektonický projekt, které probíhá od 
roku 2009; zdůrazňuje, že veškerá 
rozhodnutí související s projektem 
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podléhají běžnému parlamentnímu 
postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. zdůrazňuje, že významných úspor 
alespoň v oblasti budov by mohlo být 
dosaženo, pokud by Parlament sloučil svá 
sídla do Bruselu a přenechal prostory ve 
Štrasburku Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a/nebo Výboru 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vladimír Maňka

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. je přesvědčen, že stejně jako 
v případě všech velkých institucí je někdy 
nezávislé hledisko zvenčí ohledně 
využívání zdrojů a organizace práce 
nezbytné, a pokud s ním bude řádně 
naloženo, může být jen prospěšné; ačkoli 
klade důraz na skutečnost, že povaha 
evropského politického orgánu, jakým je 
Evropský parlament, je jedinečná, 
domnívá se, že by z dlouhodobého 
hlediska měla být zvážena možnost 
provedení tohoto externího rozboru jeho 
uspořádání a řízení; je přesvědčen, že 



PE458.814v01-00 22/26 AM\858107CS.doc

CS

v roce 2012 by mohla být tímto způsobem 
určena a prověřena některá konkrétní 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že informační a 
komunikační politika Parlamentu je 
důležitá a měla by oslovovat všechny 
evropské občany, a proto žádá, aby byly 
vyhodnoceny výsledky, jichž tato politika 
dosáhla;

24. zdůrazňuje, že informační a 
komunikační politika Parlamentu je 
důležitá a měla by oslovovat všechny 
evropské občany a zároveň umožňovat 
občanům přímou interakci 
s Parlamentem, a proto žádá, aby byly 
vyhodnoceny výsledky, jichž tato politika 
dosáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Derek Vaughan
Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27 a. je znepokojen návrhem na vytvoření 
parlamentního rozpočtového úřadu, který 
by měřil mimoevropské náklady; 
zpochybňuje, zda je tento úřad potřebný; 
požaduje podrobnější informace ohledně 
vytvoření tohoto úřadu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá ostatní orgány a instituce, aby 
předkládaly realistické rozpočtové 
požadavky vycházející z analýzy nákladů 
a aby přitom braly ohled na to, že je nutné 
optimálně spravovat omezené zdroje; vítá 
zřízení nového oddílu X rozpočtu EU, 
který je určen pro Evropskou službu pro 
vnější činnost a obsahuje 464 milionů 
EUR, a je ochoten posoudit potřeby ESVČ 
s ohledem na nemovitosti i personál; je 
rovněž odhodlán pečlivě monitorovat 
dopad ESVČ na okruh 5, neboť tato služba 
měla být z rozpočtového hlediska 
neutrální; není ochoten připustit, aby byly 
ohroženy potřeby stávajících orgánů;

28. vyzývá ostatní orgány a instituce, aby 
předkládaly realistické rozpočtové 
požadavky vycházející z analýzy nákladů 
a aby přitom braly ohled na to, že je nutné 
optimálně spravovat omezené zdroje; vítá 
zřízení nového oddílu X rozpočtu EU, 
který je určen pro Evropskou službu pro 
vnější činnost a obsahuje 464 milionů 
EUR; upozorňuje na to, že před 
prosincovým zasedáním Evropské rady 
bylo plánováno, že by měl tento oddíl 
obsahovat 475 milionů EUR; je ochoten 
posoudit potřeby ESVČ s ohledem na 
nemovitosti i personál; je rovněž odhodlán 
pečlivě monitorovat dopad ESVČ na okruh 
5, neboť tato služba měla být 
z rozpočtového hlediska neutrální; není 
ochoten připustit, aby byly ohroženy 
potřeby stávajících orgánů;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 a. je přesvědčen, že zřízení nového 
oddílu X rozpočtu EU pro Evropskou 
službu pro vnější činnost odpovídá potřebě 
poskytnout Evropské unii institucionální 
rámec, který společně s novými 
ustanoveními společné zahraniční a 
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bezpečnostní politiky/společné 
bezpečnostní a obranné politiky může 
podpořit ambice EU v oblasti zahraniční 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 b. lituje, že navzdory tomuto slíbenému 
institucionálnímu rámci může výše 
navrhovaných prostředků na 
administrativních zdrojů pro Evropskou 
službu pro vnější činnost (EEAS) zhoršit 
vleklý nedostatek financování politik 
v oblasti vnějších vztahů, pokud nebudou 
vyčleněny další prostředky na financování 
cíle ve výši jedné třetiny vnitrostátních 
výdajů na diplomatické služby; žádá, aby 
Komise a Rada vyjasnily dopad Evropské 
služby pro vnější činnost na rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 c. v zájmu zachování rozpočtové 
neutrality se domnívá, že prostředky, které 
mohou členské státy uspořit díky založení 
Evropské služby pro vnější činnost 
(vzhledem k tomu, že omezení některých 
vnitrostátních diplomatických služeb se již 
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předpokládá), by měly být použity k 
financování řádného fungování Evropské 
služby pro vnější činnost s cílem umožnit 
tomuto novému nástroji účinného 
dosažení cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 d. je přesvědčen, že navýšené 
rozpočtové prostředky nestačí na zajištění 
účinnosti vnější činnosti EU – a rovněž je 
zapotřebí větší pružnost a rychlost při 
rozdělování finanční pomoci; vyzývá 
proto, aby finanční výhledy umožňovaly 
větší pružnost při používání prostředků 
mezi jednotlivými hlavami i mimo tyto 
hlavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 28 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 e. je rozhodně přesvědčen, že úspor je 
možné dosáhnout nalezením 
překrývajících se a neúčinných oblastí ve 
všech hlavách a vymezením úseků, kde 
výsledky neodpovídají očekáváním a 
požadavkům Evropského parlamentu;

Or. en
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