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13.4.2016 A8-0131/8 

Pozměňovací návrh  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. omezuje zvýšení svých běžných výdajů 

pro rok 2017, bez dvou výše uvedených 

souborů mimořádných výdajů, oproti 

rozpočtu na rok 2016 na 1,4 %; 

6. omezuje zvýšení svých běžných výdajů 

pro rok 2017, bez dvou výše uvedených 

souborů mimořádných výdajů, oproti 

běžným výdajům rozpočtu na rok 2016 na 

1,4 % a oproti rozpočtu na rok 2016 jako 

celku o 0,6 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Pozměňovací návrh  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá rozšíření elektronického portálu 

pro poslance (e-Portal), žádá nicméně 

generálního tajemníka, aby se v duchu tzv. 

„bezpapírové iniciativy“ zlepšila situace, 

pokud jde o současný systém zasílání 

tištěných kopií výplatních pásek 

poslancům, s cílem tento systém v 

konečném důsledku opustit, a to do konce 

roku 2017; domnívá se, že e-Portal by měl 

skýtat tuto možnost poslancům již ve 

výchozím nastavení, což by přineslo 

značné úspory času i finančních 

prostředků; 

21. vítá rozšíření elektronického portálu 

pro poslance (e-Portal), žádá nicméně 

generálního tajemníka, aby se v duchu tzv. 

„bezpapírové iniciativy“ zlepšila situace, 

pokud jde o současný systém zasílání 

tištěných kopií výplatních pásek 

poslancům, s cílem tento systém v 

konečném důsledku opustit, a to do konce 

roku 2017 na základě rozhodnutí 

jednotlivých poslanců EP; domnívá se, že 

e-Portal by měl skýtat tuto možnost 

poslancům již ve výchozím nastavení, což 

by přineslo značné úspory času i 

finančních prostředků; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Pozměňovací návrh  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá stále větší kvalitu odborného 

poradenství a výzkumu poskytovaných 

poslancům a výborům; připomíná, že s 

hodnocením účelnosti spolupráce mezi 

výzkumnou službou Evropského 

parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi 

v polovině období se počítalo již v době 

vytváření EPRS v roce 2013; žádá proto, 

aby generální tajemník toto hodnocení 

provedl a předložil Rozpočtovému výboru 

jeho výsledky do konce roku 2016; 

domnívá se, že by toto hodnocení mělo 

obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, 

kterou EPRS poskytuje, co nejlépe 

odpovídala vývoji v příslušných 

tematických výborech a současně 

naplňovala potřeby jednotlivých poslanců a 

nepřekrývala se s činnostmi tematických 

sekcí ani nevedla ke konkurenci mezi 

útvary; 

 

22. vítá stále větší kvalitu odborného 

poradenství a výzkumu poskytovaných 

poslancům a výborům; zdůrazňuje, že by 

oproti zprávě generálního tajemníka pro 

předsednictvo o vypracování předběžného 

návrhu odhadu příjmů a výdajů 

Parlamentu na rok 2017 neměly být 

prováděny žádné škrty; připomíná, že s 

hodnocením účelnosti spolupráce mezi 

výzkumnou službou Evropského 

parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi 

v polovině období se počítalo již v době 

vytváření EPRS v roce 2013; žádá proto, 

aby generální tajemník toto hodnocení 

provedl a předložil Rozpočtovému výboru 

jeho výsledky do konce roku 2016; 

domnívá se, že by toto hodnocení mělo 

obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, 

kterou EPRS poskytuje, co nejlépe 

odpovídala vývoji v příslušných 

tematických výborech a současně 

naplňovala potřeby jednotlivých poslanců a 

nepřekrývala se s činnostmi tematických 

sekcí ani nevedla ke konkurenci mezi 

útvary; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; žádá, aby 

byla prokázána možnost instalovat v 

mobilních telefonech poslanců EP systém 

ověřování TAN; je navíc přesvědčen, že by 

měla být snaha přestat používat faxy a 

postupně by se mělo od jejich používání 

zcela upustit; 

25. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; žádá, aby 

byla prokázána možnost instalovat v 

mobilních telefonech poslanců EP systém 

ověřování TAN; je navíc přesvědčen, že by 

měla být snaha přestat používat faxy a 

postupně by se mělo od jejich používání 

zcela upustit na základě rozhodnutí 

jednotlivých poslanců EP; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Pozměňovací návrh  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. žádá, aby se v rozpočtu věrným 

způsobem promítala situace souboru budov 

Parlamentu; v této souvislosti žádá, aby 

byly náklady na budovu Konrad Adenauer 

jasně uvedeny v konečném rozpočtu 

Parlamentu a aby v budoucnu byly všechny 

investice do nemovitostí zapsány do 

rozpočtu, aby nemuselo docházet ke 

sběrným převodům; 

32. žádá, aby se v rozpočtu věrným 

způsobem promítala situace souboru budov 

Parlamentu; v této souvislosti žádá, aby 

byly náklady na budovu Konrad Adenauer 

jasně uvedeny v konečném rozpočtu 

Parlamentu a aby v budoucnu byly všechny 

investice do nemovitostí zapsány do 

rozpočtu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Pozměňovací návrh  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. má výhrady vůči návrhu internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; domnívá 

se, že jako o alternativní možnosti by se 

mělo uvažovat o dobře koncipované 

externí smlouvě uzavřené podle platných 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 

v níž by byl externí poskytovatel služeb 

jednoznačně povinen převzít odpovědnost 

za bezpečnost a za ověření spolehlivosti 

řidičů a také za důstojné pracovní 

podmínky a mzdu; uvažoval by o 

internalizaci, pouze pokud náklady s ní 

spojené nepřekročí náklady stávajícího 

systému a pokud umožňuje důstojné 

pracovní podmínky a mzdu pro řidiče, větší 

rovnováhu zastoupení mužů a žen v jejich 

řadách a používání ekologičtějších 

vozidel; žádá, aby před přijetím jakéhokoli 

rozhodnutí byly poskytnuty 

Rozpočtovému výboru podrobné 

informace; 

46. konstatuje, že předsednictvo 

Evropského parlamentu se po nedávných 

útocích jednomyslně rozhodlo 

internalizovat službu řidičů vzhledem k 

její mimořádné citlivosti z hlediska 

bezpečnosti; bere na vědomí návrh 
internalizovat službu řidičů tak, že z 

vážných bezpečnostních důvodů externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci; 

tato internalizace by měla umožnit 

důstojné pracovní podmínky a mzdu pro 

řidiče a používání ekologičtějších a 

bezpečnějších vozidel; žádá, aby byly 

poskytnuty Rozpočtovému výboru 

podrobné informace; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl 

jednání; vyzývá cestovní kancelář, aby ve 

větší míře prováděla srovnávání cen; žádá 

cestovní kancelář, aby při rezervacích 

aktivně usilovala o levnější jízdenky či 

letenky a aby obecně nabízela výhodnější 

ceny pro poslance a všechny kategorie 

zaměstnanců, přičemž musí být zajištěna 

patřičná míra pohodlí a vyhovující 

podmínky změny či zrušení rezervace 

jízdenek nebo letenek; 

49. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl 

jednání; vyzývá cestovní kancelář, aby ve 

větší míře prováděla srovnávání cen; žádá 

cestovní kancelář, aby při rezervacích 

aktivně usilovala o levnější jízdenky či 

letenky a aby obecně nabízela výhodnější 

ceny pro poslance a všechny kategorie 

zaměstnanců, přičemž musí být zajištěny 

vyhovující podmínky změny či zrušení 

rezervace jízdenek nebo letenek; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Pozměňovací návrh  15 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. podporuje zavedení tlumočení do 

mezinárodního znakového jazyka u všech 

rozprav v plénu, aby byly alespoň tyto 

rozpravy skutečně přístupné všem 

evropským občanům; 

41. podporuje zavedení tlumočení do 

mezinárodního znakového jazyka u všech 

rozprav v plénu, aby byly alespoň tyto 

rozpravy skutečně přístupné všem 

evropským občanům, aniž by tím vznikaly 

Parlamentu vícenáklady; 

Or. en 

 

 


