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13.4.2016 A8-0131/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

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. lituje 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 lepší alternativou by 

byla dobře koncipovaná externí smlouva 

uzavřená 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; 
domnívá se, že s cílem snížit náklady by 

služba řidičů měla být poskytována pouze při 

cestách mezi letištěm nebo nádražím a 

pracovním místem; domnívá se, že veškeré 

ostatní cesty by si měli poslanci zařizovat 

soukromě; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 48  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; žádá 

generálního tajemníka, aby podal zprávu o 

možnosti úplného přechodu na elektrický 

pohon do konce tohoto desetiletí; 

48. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; zdůrazňuje 

skutečnost, že by pro cesty na letiště a z letiště 

mělo být upřednostňováno používání 

minivanů a autobusů s odjezdem ve stanovené 

časy; žádá generálního tajemníka, aby podal 

zprávu o možnosti úplného přechodu na 

elektrický pohon do konce tohoto desetiletí; 

Or. en 
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13.4.2016 /23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

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 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 pro změny či 

zrušení rezervace jízdenek nebo letenek; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/24 

Pozměňovací návrh  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 52  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. oceňuje úlohu informačních kanceláří 

Parlamentu při zvyšování informovanosti 

o činnostech Parlamentu a Unie obecně; 

je přesvědčen, že i u informačních 

kanceláří Parlamentu by měla být 

plánována opatření ke zefektivnění 

činnosti; domnívá se, že informační 

kanceláře Parlamentu by být měly v co 

nejvíce případech umístěny v téže budově 

a sdílet stejné kancelářské služby jako 

zastoupení Komise; požaduje vyhodnocení 

cílů, úkolů a výkonnosti informačních 

kanceláří Parlamentu, na jehož základě by 

měly být vytyčeny priority; 

52. žádá kompletní revizi informačních 

kanceláří Parlamentu a zastoupení Komise; 

domnívá se, že by měly být umístěny v téže 

budově a sdílet stejné kancelářské služby, a 

tím snížit náklady; požaduje vyhodnocení 

cílů, na jehož základě by měly být 

vytyčeny priority; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Pozměňovací návrh  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím otevřít Parlamentarium v 

Berlíně, který nemá žádnou přímou vazby 

na činnosti Parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Pozměňovací návrh  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. lituje skutečnosti, že prostředky na 

financování evropských politických stran 

a evropských politických nadací se v roce 

2017 zvýšily a dosáhly celkové částky 

50 905 000 EUR, což za pouhých deset let, 

tj. od roku 2008, představuje zvýšení o 

248,46 %; 

Or. en 

 

 


