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20.4.2016 A8-0132/1 

Pozměňovací návrh  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. nicméně podotýká, že jen na cestovní 

výdaje a na účast na schůzích členů a 

náhradníků výboru byla v roce 2014 

vynaložena částka 8 277 556 EUR a na 

služební cesty a cestovní výdaje 

zaměstnanců částka 409 100 EUR; 

domnívá se, že počet služebních cest je 

mimořádně vysoký (787), stejně jako 

výdaje členů za cesty a schůze; domnívá 

se, že služební cesty členů by měly být 

jasně popsány ve výroční zprávě o činnosti 

s uvedením podrobných výdajů a analýzy 

nákladů a přínosů; zdůrazňuje, že údaje o 

služebních cestách členů jsou neurčité, 

nepřesné a že nejsou jasně vyčísleny 

náklady; naléhavě vyzývá výbor, aby do 

svých výročních zpráv o činnosti 

informace o služebních cestách členů vždy 

zařazoval; 

8. podotýká, že jen na cestovní výdaje a na 

účast na schůzích členů a náhradníků 

výboru byla v roce 2014 vynaložena částka 

8 277 556 EUR a na služební cesty a 

cestovní výdaje zaměstnanců částka 

409 100 EUR; domnívá se, že služební 

cesty členů by měly být popsány ve 

výroční zprávě o činnosti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Pozměňovací návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. požaduje, aby byly v zájmu výrazného 

snížení nákladů široce využívány 

videokonference a všechny související 

nástroje; nerozumí tomu, jakou přidanou 

hodnotu má tak vysoký počet služebních 

cest do Řecka (77) nebo Itálie (125) pro 

občany těchto zemí nebo pro občany Unie; 

14. požaduje, aby byly v zájmu výrazného 

snížení nákladů široce využívány 

videokonference a všechny související 

nástroje; konstatuje, že v roce 2014 byly 

služební cesty do Řecka (77) nebo Itálie 

(125) organizovány a uskutečněny proto, 

aby se schůze konaly v členských státech, 

které předsedaly Radě EU; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Pozměňovací návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vítá, že výbor s platností od 1. ledna 

2016 přijal rozhodnutí, kterým stanoví 

pravidla pro whistleblowing1; domnívá se, 

že se zavedením těchto pravidel otálel 

příliš dlouho; vyzývá výbor, aby je 

zveřejnil a uplatňoval bez dalších prodlev a 

aby orgán příslušný k udělení absolutoria 

informoval o pokroku při jejich provádění 

ve výroční zprávě o činnosti; 

32. vítá, že výbor s platností od 1. ledna 

2016 přijal rozhodnutí, kterým stanoví 

pravidla pro whistleblowing1; domnívá se, 

že se zavedením těchto pravidel otálel 

příliš dlouho; vyzývá výbor, aby je 

zveřejnil a uplatňoval bez dalších prodlev a 

aby orgán příslušný k udělení absolutoria 

informoval o pokroku při jejich provádění 

ve výroční zprávě o činnosti; nicméně vítá 

skutečnost, že Výbor regionů a Výbor pro 

Evropský statistický systém na vytváření 

vnitřních pravidel pro whistleblowing 

úzce spolupracovaly, neboť sdílí některé 

služby a pracovníky; vítá rovněž 

skutečnost, že tato pravidla jsou 

uplatňována se zpětnou platností; 

__________________ __________________ 

1Rozhodnutí Výboru regionů č. 508/2015 

ze dne 17. prosince 2015, kterým se 

stanoví pravidla pro oznamování nekalých 

praktik (whistleblowing). 

1Rozhodnutí Výboru regionů č. 508/2015 

ze dne 17. prosince 2015, kterým se 

stanoví pravidla pro oznamování nekalých 

praktik (whistleblowing). 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Pozměňovací návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. bere na vědomí, že podle informací 

výboru v rozpočtovém roce 2014 nedošlo k 

žádným střetům zájmů; naléhavě žádá 

výbor, aby zveřejnil životopisy a 

prohlášení o zájmech všech členů a 

řídících pracovníků a aby zavedl vnitřní 

politiku a jasná pravidla pro prevenci a 

řešení střetů zájmů a situací „otáčivých 

dveří“, v souladu s pokyny vydanými 

Komisí; očekává, že výbor tyto životopisy, 

prohlášení o zájmech a pravidla předloží 

Parlamentu do konce června 2016; 

34. bere na vědomí, že podle informací 

výboru v rozpočtovém roce 2014 nedošlo k 

žádným střetům zájmů; naléhavě žádá 

výbor, aby zveřejnil životopisy a 

prohlášení o zájmech všech členů a aby 

zavedl vnitřní politiku a jasná pravidla pro 

prevenci a řešení střetů zájmů a situací 

„otáčivých dveří“, v souladu s pokyny 

vydanými Komisí; očekává, že výbor tyto 

životopisy, prohlášení o zájmech a pravidla 

předloží Parlamentu do konce června 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Pozměňovací návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. bere na vědomí úsilí a výsledky výboru 

při zkvalitňování své informační a 

komunikační politiky; 

35. bere na vědomí úsilí a výsledky výboru 

při zkvalitňování své informační a 

komunikační politiky; vybízí výbor, aby 

posílil interinstitucionální spolupráci za 

účelem zlepšení komunikace a viditelnosti 

a rovněž k posílení přítomnosti členů 

těchto institucí na národní úrovni; v 

tomto ohledu vítá veškeré snahy výboru o 

zvýšení informačního toku, jimiž se 

přispěje ke zvýšení transparentnosti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Pozměňovací návrh  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. dospěl k závěru, že ačkoli je seznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politik Unie poměrně obsáhlý, není 

dostatečně zřejmý jejich praktický dopad; 

žádá vypracování podrobné analýzy 

výsledků z hlediska silných stránek, 

slabin, příležitostí a hrozeb (SWOT) a 

ukazatelů SMART pro cíle výboru, spolu s 

přehledem některých přímých výhod pro 

občany Unie, jichž bude dosaženo díky 

mandátu a činnosti výboru. 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Pozměňovací návrh  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2015/2160(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. dospěl k závěru, že ačkoli je seznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politik Unie poměrně obsáhlý, není 

dostatečně zřejmý jejich praktický dopad; 

žádá vypracování podrobné analýzy 

výsledků z hlediska silných stránek, 

slabin, příležitostí a hrozeb (SWOT) a 

ukazatelů SMART pro cíle výboru, spolu s 

přehledem některých přímých výhod pro 

občany Unie, jichž bude dosaženo díky 

mandátu a činnosti výboru. 

38. dospěl k závěru, že ačkoli je seznam 

činností výboru za rok 2014 na podporu 

politik Unie poměrně obsáhlý, není 

dostatečně zřejmý jejich praktický dopad; 

žádá výbor, aby vypracoval přehled 

přímých výhod pro občany Unie, jichž 

bude dosaženo díky mandátu a činnosti 

výboru, a to v zájmu zlepšení a 

maximalizace jejich praktického dopadu; 

Or. en 

 

 


