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20.4.2016 A8-0135/13 

Pozměňovací návrh  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 117 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 117a. vyzývá k vytvoření nouzového 

systému rychlého varování, který umožní 

GŘ ITEC ve spolupráci s GŘ SAFE 

zasílat prostřednictvím SMS či e-mailu 

rychlá sdělení poslancům a 

zaměstnancům, kteří se rozhodnou být 

začleněni do tohoto seznamu, jenž má být 

použit při zvláštních bezpečnostních 

nouzových situacích; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Pozměňovací návrh  14 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. konstatuje, že nové smlouvy na 

stravovací služby, které byly uzavřeny v 

Bruselu v roce 2015, již nepočítají s jedním 

výhradním dodavatelem; očekává, že 

plánovaná menší stravovací zařízení v 

Bruselu budou provozována způsobem, 

který bude zahrnovat malé a střední 

podniky a podpoří rozmanitost 

jednotlivých poskytovatelů stravovacích 

služeb s cílem zajistit kvalitní služby za 

přijatelnou cenu; 

18. bere na vědomí, že nové smlouvy na 

stravovací služby, které byly uzavřeny v 

Bruselu v roce 2015, již nepočítají s jedním 

výhradním dodavatelem; očekává, že 

plánovaná menší stravovací zařízení v 

Bruselu budou provozována na základě 

koncesí malými a středními poskytovateli 

služeb; je znepokojen tím, že výběr 

náhradní cateringové společnosti dosud 

nebyl v souladu s tzv. zelenými veřejnými 

zakázkami z důvodu chybějících 

informací o potravinové intoleranci či 

možných alergenech, kvality a ceny 

vegetariánských jídel a značného 

množství produkovaného plastového 

odpadu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Pozměňovací návrh  15 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná, že příspěvek na všeobecné 

výdaje je určen na výdaje v členském státě 

zvolení, jako je nájem za kanceláře 

poslanců, vybavení, kancelářské potřeby, 

dokumentace nebo logistická organizace 

akcí; bere na vědomí, že komplexní systém 

kontroly příspěvku na parlamentní mandát 

poslanců by vyžadoval 40 až 75 nových 

administrativních pracovních míst, což je v 

rozporu s plánem snižování počtu 

zaměstnanců; 

39. připomíná, že příspěvek na všeobecné 

výdaje je určen na výdaje přímo spojené s 

výkonem poslaneckého mandátu v 

členském státě zvolení a v oficiálních 

sídlech Evropského parlamentu, jako je 

nájem za kanceláře poslanců, vybavení, 

kancelářské potřeby, dokumentace nebo 

logistická organizace akcí; má námitky 

vůči tomu, že komplexní systém kontroly 

příspěvku na parlamentní mandát poslanců 

by vyžadoval 40 až 75 nových 

administrativních pracovních míst v oblasti 

finančního řízení; vyjadřuje politování 

nad tím, že ačkoli byly vzneseny různé 

žádosti, zejména při udělování absolutoria 

EP za rok 2013, generální tajemník se 

nezabýval tím, zda by bylo možné zavést 

selektivnější kontrolní systém, např. 

náhodné kontroly vzorků, a žádá, aby byl 

neprodleně vypracován takový návrh; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Pozměňovací návrh  16 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. naléhavě žádá Parlament, aby přijal 

pravidla pro zveřejňování všech informací 

získaných od lobbistů / zástupců 

zájmových skupin ohledně návrhů politik, 

právních předpisů a pozměňovacích 

návrhů, čímž by se vytvořila tzv. 

legislativní stopa; navrhuje, aby tuto 

legislativní stopu tvořil formulář přiložený 

ke zprávám, v němž by byli upřesněni 

všichni lobbisté, s nimiž se setkaly osoby 

pověřené určitým dokumentem v průběhu 

vypracovávání každé zprávy, a bylo 

uvedeno, kteří lobbisté měli na tento 

dokument podstatný vliv; druhou část 

legislativní stopy by představoval seznam 

uvádějící veškeré obdržené písemné 

informace, a to na oficiálních 

internetových stránkách Parlamentu 

přímo spojených s rejstříkem 

transparentnosti, přičemž zpravodajové by 

byli povinni legislativní stopu zveřejňovat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Pozměňovací návrh  17 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 48 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48b. vyzývá předsednictvo, aby 

poslancům, kteří si tak přejí učinit, 

umožnilo po technické stránce 

zveřejňování informací o tom, se kterými 

lobbisty se setkali, a to na jejich 

oficiálních internetových stránkách; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Pozměňovací návrh  18 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. je znepokojen návrhem na internalizaci 

dopravní služby, jež by byla spojena s 

dodatečnými náklady, které by v roce 2017 

vzrostly v porovnání s rokem 2016 o 50 %; 

97. zdůrazňuje, že Parlament za 

posledních několik let internalizoval řadu 

služeb, jako například bezpečnostní 

službu; domnívá se, že internalizace 

služeb neznamená nutně zvýšení účinnosti 

a účelnosti poskytovaných služeb; 

poukazuje na to, že internalizace služeb 

vedla většinou ke zvýšení nákladů na 

poskytované služby a narušila tak zásadu 

řádného finančního řízení; zdůrazňuje, že 

generální tajemník neposkytuje v průběhu 

jednání o internalizaci služeb dostatek 

informací rozhodovacím orgánům; 

apeluje na generálního tajemníka a 

předsedu, aby odpovídali na všechny 

otázky, které jim pokládají členové 

předsednictva a výborů BUDG a CONT, a 

aby předtím, než dojde k jakékoli další 

internalizaci služeb, předložili veškeré 

potřebné a požadované údaje a studie, a to 

zejména pokud jde o internalizaci 

řidičských služeb; je znepokojen návrhem 

na internalizaci dopravní služby, jež by 

byla spojena s dodatečnými náklady, které 

by v roce 2017 vzrostly v porovnání s 

rokem 2016 o 50 %; má o přínosu této 

internalizace vážné pochybnosti; je toho 

názoru, že odhadované náklady (+ 2,7 

milionu) jsou v rozporu s řádným 

finančním řízením; domnívá se, že je 

třeba upřednostnit méně nákladné a 
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efektivnější alternativy; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Pozměňovací návrh  19 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 133 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 133a. poukazuje na nutnost uplatňovat 

ekologické hledisko při zadávání všech 

veřejných zakázek a vyhlašování všech 

výběrových řízení; požaduje stanovení 

ambiciózních závazných cílů pro 

ekologické smlouvy, a to zejména v oblasti 

potravin a stravování, vozidel a dopravy, 

sanitárního vybavení a vodních zařízení, 

papíru, nakládání s odpady, IT a 

zobrazovacích zařízení, osvětlení, čištění a 

nábytku; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Pozměňovací návrh  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. kritizuje celkové náklady na cenu 

LUX, které v roce 2014 dosáhly nejvyšší 

úrovně v její historii, tj. 585 311 EUR 

(2013: 448 000 EUR, 2012: 

434 421 EUR);    hluboce lituje 

skutečnosti, že výsledky průzkumu 

známosti a dopadu ceny LUX, které byly 

požadovány ve zprávě o udělení 

absolutoria za rok 2013, dosud nejsou k 

dispozici; požaduje, aby výsledky této 

studie byly zveřejněny do poloviny května 

2016 a aby byly oficiálně prezentovány 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu; 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Pozměňovací návrh  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 69a. konstatuje, že pouze náklady na 

Filmovou cenu LUX v roce 2014 

dosahovaly částky 391 506 EUR, což je 

výrazně méně než v předchozích letech 

(2013: 448 000 EUR; 2012: EUR 434 

421), přičemž tyto náklady souvisely s 

oficiálním výběrem, soutěží včetně 

pořízení titulků ve 24 úředních jazycích 

Unie, vytištění programů projekcí ve 28 

členských státech a slavnostním předáním 

cen; připomíná, že propagace Filmové 

ceny LUX, Sacharovovy ceny a ženských 

práv má za cíl ilustrovat odhodlání 

Parlamentu prosazovat konsenzuální 

hodnoty, jako jsou lidská práva a 

solidarita, a jeho závazek vůči kulturní a 

jazykové rozmanitosti; souhlasí s částkou 

193 805 EUR vynaloženou na propagaci 

Filmové ceny LUX, která především díky 

sociálním médiím oslovila kolem 10 

milionů lidí, včetně 23 000 příznivců na 

Facebooku; všímá si soustavných snah 

informačních kanceláří Evropského 

parlamentu o propagaci Filmové ceny 

LUX a připomíná, že náklady na projekce 

a související akce dosáhly v roce 2014 

výše 317 434 EUR, což znamená přibližné 

roční náklady ve výši 9 000 EUR na jednu 

informační kancelář a 9 EUR na jednoho 

účastníka (celkově se festivalu zúčastnilo 

v členských státech 35 227 lidí); vyzývá k 
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tomu, aby výsledky průzkumu povědomí o 

Filmové ceně LUX, které byly požadovány 

ve zprávě o udělení absolutoria za rok 

2013, byly zpřístupněny veřejnosti 

nejpozději do poloviny května, a žádá, aby 

byly oficiálně prezentovány Výboru pro 

rozpočtovou kontrolu a Výboru pro 

kulturu a vzdělávání; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Pozměňovací návrh  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. požaduje, aby bylo na základě studie o 

dopadu ceny LUX posouzeno, zda 

vzhledem k jejím nákladům má smysl v 

jejím udílení pokračovat; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


