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13.4.2016 A8-0131/27 

Pozměňovací návrh  27 

Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a neodráží skutečné 

činnosti a zapojení poslanců; navrhuje, 

aby bylo zrušeno současné používání 

internetových stránek, které poslance 

hodnotí a řadí podle různých hledisek, a 

současně byly zlepšeny informace o 

aktivitách jednotlivých poslanců na 

oficiálních internetových stránkách 

Parlamentu; žádá, aby byla vyhodnocena 

současná prezentace, zejména pokud jde o 

vysvětlení hlasování a jednominutové 

projevy, včetně možnosti, aby se uváděly 

odděleně od vystoupení v plénu, aby byl 

posouzen přínos vysvětlení hlasování a 

byly navrženy možné alternativy; očekává, 

že příslušná pracovní skupina 

předsednictva, která se touto záležitostí 

zabývá, předloží svůj pracovní program a 

svá zjištění Rozpočtovému výboru, jakmile 

budou k dispozici; 

28. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a neodráží skutečné 

činnosti a zapojení poslanců; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva, 

která se touto záležitostí zabývá, předloží 

Parlamentu svůj pracovní program a svá 

zjištění; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Pozměňovací návrh  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. je toho názoru, že v současné 

ekonomické situaci by bez předchozí 

konzultace s Rozpočtovým výborem a jeho 

souhlasu neměly být zahajovány žádné 

další projekty zřizování Parlamentarií;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Pozměňovací návrh  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. žádá každoroční zprávu generálního 

tajemníka o vysokých úřednících, jimž 

skončila smlouva s Parlamentem a kteří 

se ve svém novém zaměstnání mohou 

ocitnout ve střetu zájmů ve smyslu článku 

16 služebního řádu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Pozměňovací návrh  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. vyzývá generálního tajemníka, aby 

vyhlašoval vnitřní výběrová řízení u všech 

kategorií zaměstnanců, včetně 

akreditovaných parlamentních asistentů; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Pozměňovací návrh  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39b. zastává názor, že článek rozpočtu s 

názvem „Aktivity týkající se zaměstnanců 

orgánu“, a zejména granty vyplácené 

zaměstnaneckým organizacím z položky 

na „sociální výdaje“ 1630-03 by měly být 

spravovány transparentněji a společně 

zaměstnanci jako celkem, tj. výborem 

zaměstnanců a výborem akreditovaných 

parlamentních asistentů; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Pozměňovací návrh  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. hluboce lituje navrhovaných škrtů v 

odhadu příjmů a výdajů Evropského 

parlamentu na rok 2017 ve výši 1 200 000 

EUR u překladatelských služeb a ve výši 2 

000 000 EUR u tlumočení, protože si 

uvědomuje kvalitu a přidanou hodnotu 

služeb, které poskytují tlumočníci; žádá, 

aby byla v brzké době uzavřena 

životaschopná dohoda mezi generálním 

tajemníkem a zástupci tlumočníků, v níž 

by se snoubily pracovní podmínky vysoké 

kvality s efektivním řízením této činnosti, 

aby nevznikaly situace nárazově 

neúměrně dlouhé pracovní doby a celkové 

nejistoty mezi tlumočníky; žádá 

generálního tajemníka, aby předložil další 

návrhy, například na větší míru překladů 

a tlumočení na požádání, zejména u 

činností meziskupin v Evropském 

parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Pozměňovací návrh  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 

 

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; 

podporuje návrh 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; umožňuje důstojné pracovní 

podmínky a mzdu pro řidiče, větší 

rovnováhu zastoupení mužů a žen v jejich 

řadách a používání ekologičtějších vozidel; 

žádá, aby předsednictvo a generální 

tajemník rozvíjeli tento projekt v rámci 

opatření ke zvýšení bezpečnosti s cílem 

nabídnout poslancům ve všech 

pracovních místech Parlamentu 

spolehlivé a bezpečné možnosti přepravy; 

žádá proto, aby před přijetím jakéhokoli 

rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému 

výboru podrobné informace; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Pozměňovací návrh  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. vítá zavedení opatření, která vyplývají 

z revize finančního nařízení a směřují k 

ekologičtějšímu a sociálnějšímu zadávání 

veřejných zakázek; lituje toho, že 

neexistuje obdobné oddělení jako EMAS, 

které by se věnovalo sociálním otázkám, 

zejména v případech, kdy jsou 

vypracovávány smluvní podmínky pro 

postupy zadávání veřejných zakázek, 

kterých se účastní instituce EU, a 

sledovalo by provádění těchto zakázek; 

žádá, aby bylo v Parlamentu takové 

oddělení zřízeno; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Pozměňovací návrh  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56a. domnívá se, že lze dosáhnout dalších 

úspor u výdajů na nábytek, soudí totiž, že 

zvýšení o 3 589 832 EUR pro rok 2016 a 

podobné zvýšení pro rok 2017 vzhledem 

ke zvýšení o 2 415 168 EUR v roce 2015 

má k uměřenosti daleko; 

Or. en 

 

 


