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26. 3. 2014 A7-0246/1 

Pozměňovací návrh  1 

Chris Davies 

za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. zdůrazňuje, že každý poslanec musí 
mít stejné právo být obeznámen s tím, jak 
jsou spravovány finanční záležitosti 
Parlamentu, a proto požaduje, aby 
generální tajemník zajistil, aby znění 
všech zpráv vypracovaných útvarem 
interního auditu byla k dispozici k 
soukromému nahlédnutí kterémukoli z 
poslanců, v případě potřeby po odstranění 
referencí, které by nepatřičně odhalovaly 
totožnost konkrétních jednotlivců; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Pozměňovací návrh  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. opakuje svou žádost navrhnout 
přísná pravidla, jež se budou vztahovat na 
všechny poslance, pokud jde o využití 
příspěvků na všeobecné výdaje a jejich 
úplnou transparentnost; požaduje proto, 
aby byl vytvořen systém, na jehož základě 
budou muset poslanci každoročně 
předkládat zprávu o tom, jak využívají 
tento příspěvek, která bude podléhat 
auditu; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Pozměňovací návrh  3 

Chris Davies 

za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 48 b (nový) 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48b. je přesvědčen, že Parlament je 
jedinou evropskou veřejnou institucí, 
která vyplácí příspěvek na úhradu 
nákladů na vedení kanceláře na 
soukromé a osobní bankovní účty, aniž by 
požadoval uchovávání jakýchkoli dokladů 
o převzetí nebo audit výdajů; domnívá se, 
že poslanci by tvrdě kritizovali jakýkoli 
jiný orgán, který by obdobně zanedbal 
dohled nad využitím veřejných 
prostředků; vyzývá generálního 
tajemníka, aby navrhnul mírná ujednání, 
která zajistí, aby byl příspěvek na 
všeobecné výdaje využíván k určeným 
účelům a nemohl se stát doplňkem 
soukromých příjmů poslanců; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Pozměňovací návrh  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 48 c (nový) 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48c. požaduje posouzení denního 
příspěvku pro poslance, pokud jde o jeho 
výši a použití; žádá, aby předsednictvo na 
základě uvedeného posouzení revidovalo 
toto prováděcí opatření s cílem zajistit, aby 
byl tento příspěvek používán co 
nejhospodárnějším způsobem; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cătălin Sorin Ivan 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. kritizuje skutečnost, že zprávu 
dozorčího výboru OLAF nepředal 
předseda Parlamentu Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu Parlamentu, 
kterému byla určena, a že byla držena více 
než dva měsíce pod zámkem; kritizuje, že 
správa EP předala předvolání svědků ze 
strany belgického soudu třem dotčeným 
poslancům až po tříměsíčních průtazích; 
kritizuje, že Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu byl při výkonu své práce omezen 
z důvodu zamítnutí slyšení týkajícího se 
činnosti pracovní skupiny pro Řecko a 
slyšení na téma „Řízení ‒ Evropská 
komise jako institucionální kapacita“, 
která byla odkládána více než jeden rok; 

vypouští se 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cătălin Sorin Ivan 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. konstatuje, že od ledna 2012 vstoupil v 
platnost nový soubor předpisů upravující 
přijímání skupinových návštěv, včetně 
způsobu vyplácení příspěvků; konstatuje, 
že předsednictvo se rozhodlo zachovat 
vyplácení příspěvků skupinovým 
návštěvám v hotovosti; je znepokojen 
značným rizikem poškození pověsti a 
ohrožení bezpečnosti spojeným s platbami 
skupinovým návštěvám v hotovosti; žádá 
nové rozhodnutí předsednictva, kterým 
budou platby v hotovosti zrušeny, neboť 
touto praxí dochází k porušování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES24; bere na vědomí, že 
z přibližně 2 000 skupinových návštěv 
ročně obdrželo jen 365 v roce 2012 více 
než 15 000 EUR, ale většina těchto 
skupinových návštěv si zvolila způsob 
výplaty v hotovosti, i když správa 
Parlamentu doporučuje spíše platbu 
bankovním převodem nebo dělenou 
výplatu oběma způsoby; 

67. konstatuje, že od ledna 2012 vstoupil v 
platnost nový soubor předpisů upravující 
přijímání skupinových návštěv, včetně 
způsobu vyplácení příspěvků; konstatuje, 
že předsednictvo se rozhodlo zachovat 
vyplácení příspěvků skupinovým 
návštěvám v hotovosti; je znepokojen 
značným rizikem poškození pověsti a 
ohrožení bezpečnosti spojeným s platbami 
skupinovým návštěvám v hotovosti; žádá 
nové rozhodnutí předsednictva o platbách 
v hotovosti, neboť touto praxí dochází k 
porušování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES24; bere na 
vědomí, že z přibližně 2 000 skupinových 
návštěv ročně obdrželo jen 365 v roce 2012 
více než 15 000 EUR, ale většina těchto 
skupinových návštěv si zvolila způsob 
výplaty v hotovosti, i když správa 
Parlamentu doporučuje spíše platbu 
bankovním převodem nebo dělenou 
výplatu oběma způsoby; 

__________________ __________________ 
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému k 
praní peněz a financování terorismu (Úř. 
věst. L 309, 25.11.2005, s. 15). 

24 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému k 
praní peněz a financování terorismu (Úř. 
věst. L 309, 25.11.2005, s. 15). 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Pozměňovací návrh  7 

Cătălin Sorin Ivan 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 101 

 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. trvá na tom, aby v rámci letů po 
Evropě byly poslancům hrazeny z 
rozpočtu Parlamentu pouze letenky 
ekonomické třídy; 

101. navrhuje, aby v rámci letů po Evropě 
byli ve vhodných případech poslanci 
nabádáni k používání letenek ekonomické 
třídy; 

Or. en 

 
 
 


