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26. 3. 2014 A7-0246/10 

Pozměňovací návrh  10 

Inés Ayala Sender, 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 63 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. pokud jde o meziparlamentní delegace, 
se znepokojením shledává, že kvůli 
obecným požadavkům na hospodárnost by 
mohla být snížena schopnost těchto 
delegací zajistit stejnou viditelnost 
Parlamentu v této oblasti, jakou mají 
ostatní orgány Unie, zejména Komise a 
Rada, a je oslaben přístup Parlamentu k 
vnější politice a konsolidaci parlamentní 
diplomacie jakožto doplňkového nástroje 
činností Komise a ESVČ; z těchto důvodů 
považuje za zásadní, aby se neztratily 
znalosti a zkušenosti, které Parlament 
získal při dohledu nad evropskými projekty 
a jejich viditelnost, a aby navrhovaná 
opatření nezhoršovala schopnost 
meziparlamentního dialogu mezi 
Parlamentem a ostatními zeměmi, zejména 
v případě politické nestability a ohrožení 
demokracie (Arabské jaro, konflikt na 
Blízkém východě, konflikt na Ukrajině, 
příprava kontroverzních voleb atd.), a jeho 
účinnost; 

63. pokud jde o meziparlamentní delegace, 
se znepokojením shledává, že kvůli 
obecným požadavkům na hospodárnost by 
mohla být snížena schopnost těchto 
delegací zajistit stejnou viditelnost 
Parlamentu v této oblasti, jakou mají 
ostatní orgány Unie, zejména Komise a 
Rada, a je oslaben přístup Parlamentu k 
vnější politice a konsolidaci parlamentní 
diplomacie jakožto doplňkového nástroje 
činností Komise a ESVČ; z těchto důvodů 
považuje za zásadní, aby se neztratily 
znalosti a zkušenosti, které Parlament 
získal při dohledu nad evropskými projekty 
a jejich viditelnost, a aby navrhovaná 
opatření nezhoršovala schopnost 
meziparlamentního dialogu mezi 
Parlamentem a ostatními zeměmi, zejména 
v případě politické nestability a ohrožení 
demokracie (Arabské jaro, konflikt na 
Blízkém východě, konflikt na Ukrajině, 
příprava kontroverzních voleb atd.), a jeho 
účinnost; důrazně doporučuje, aby byla 
zajištěna odpovídající úroveň koordinace 
s útvary ESVČ  pro přípravu a efektivní 
reakci kapacit s cílem zaručit 
bezpečnostní aspekty vnějších delegací a 
misí Parlamentu; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0246/11 

Pozměňovací návrh  11 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 
 
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 41 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. konstatuje, že některé požadavky 
vznesené ve výročních zprávách o udělení 
absolutoria, jež schválilo plenární 
zasedání Parlamentu, nebyly splněny; 
konstatuje, že generální tajemník tvrdí, že 
tyto požadavky spadají do pravomocí 
předsednictva Parlamentu nebo 
Konference předsedů Parlamentu; trvá na 
tom, aby požadavky pléna vznesené ve 
výroční zprávě o udělení absolutoria byly 
plně provedeny; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0246/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 
 
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 87 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87a. vyjadřuje znepokojení nad velkým 
finančním rizikem pro rozpočet 
Parlamentu, které vyplývá ze skutečnosti, 
že jsou zaručeny platby z penzijního 
fondu, přestože rozhodnutí o investicích 
přijímají třetí strany; domnívá se proto, že 
tento fond by měla plně kontrolovat 
správa Parlamentu v souladu s přísnými 
pokyny generálního tajemníka; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0246/13 

Pozměňovací návrh  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 
 
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 97 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 97a. vyjadřuje znepokojení nad zjištěními 
ve zprávě GŘ ITEC o struktuře IKT, která 
uvádí, že Parlament v současnosti používá 
prostředky daňových poplatníků k 
financování prodejců bezpečnostní brány, 
kteří jsou zapojeni do závažného 
porušování lidských práv vůči 
respektovaným skupinám zabývajícím se 
svobodou tisku ve třetích zemích; 
poznamenává, že řešení pro bezpečnostní 
brány pocházející z otevřených zdrojů jsou 
snadno dostupná a je třeba je 
prozkoumat; trvá na tom, že je nanejvýš 
důležité, aby Parlament a jeho správa 
nebyly považovány za subjekty, jež 
zadáváním svých veřejných zakázek 
v oblasti IKT přispívají k útrapám a 
útlaku; 

Or. en 

 
 


