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20.4.2016 A8-0135/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. souhlasí s tím, že v souvislosti s 

příspěvkem na všeobecné výdaje je 

zapotřebí více transparentnosti; naléhavě 

vyzývá předsednictvo, aby přezkoumalo 

seznam výdajů, které je možné z příspěvku 

na všeobecné výdaje hradit; 

40. podporuje úplnou transparentnost v 

souvislosti s příspěvkem na všeobecné 

výdaje, neboť je třeba, aby mohli mít 

evropští občané přehled o všeobecných 

výdajích poslanců Evropského 

parlamentu; naléhavě vyzývá 

předsednictvo, aby přezkoumalo seznam 

výdajů, které je možné z příspěvku na 

všeobecné výdaje hradit; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 65 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 65a. domnívá se, že projekt Dům 

evropských dějin je nadbytečný, jelikož 

existuje Parlamentarium, v němž by se 

mohlo nacházet zvláštní oddělení 

věnované dějinám evropské integrace; 

vyzývá generálního tajemníka, aby 

posoudil alternativy k projektu v budově 

Eastman a aby zvážil, zda by se od 

projektu Domu evropských dějin nemělo 

upustit; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 88 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 88a. opakuje své výhrady vůči návrhu 

internalizovat službu řidičů nahrazením 

externího poskytovatele této služby 

smluvními zaměstnanci Parlamentu, což 

bude znamenat okamžité výdaje navíc ve 

výši zhruba 3,7 milionu EUR; žádá, aby se 

o internalizaci uvažovalo, pouze pokud 

náklady s ní spojené nepřekročí náklady 

stávajícího systému a pokud umožní 

důstojné pracovní podmínky a mzdu pro 

řidiče, větší rovnováhu zastoupení mužů a 

žen v jejich řadách a používání 

ekologičtějších vozidel; 

Or. en 



 

AM\1092840CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 127 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 127a. požaduje podrobnou zprávu o 

pracích provedených u hlavních vchodů v 

zájmu zvýšení jejich bezpečnosti, a to 

včetně nákladů na zaměstnance 

dohlížející na tyto práce; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 136 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 136a. považuje za vhodné, aby byly 

postupně zrušeny příspěvky evropským 

politickým stranám z rozpočtu 

Parlamentu, vzhledem k tomu, že jsou tyto 

strany již často finančně podporovány 

členskými státy na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 136 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 136b. považuje za vhodné, aby byly 

postupně zrušeny příspěvky evropským 

politickým nadacím z rozpočtu 

Parlamentu, vzhledem k tomu, že jsou tyto 

nadace již často finančně podporovány 

členskými státy na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 

 

 


