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20.4.2016 A8-0135/30 

Pozměňovací návrh  30 

Esteban González Pons 

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 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; 

69. konstatuje, že náklady na samotnou 

Filmovou cenu LUX činily v roce 2014 

391 506 EUR, což je výrazně méně než v 

předchozích letech (2013: 448 000 EUR, 

2012: 434 421 EUR), přičemž tyto náklady 

pokrývaly oficiální výběr, soutěž včetně 

pořízení titulků ve 24 úředních jazycích 

Unie, vytištění programů projekcí ve 28 

členských státech a slavnostní předání 

cen; 

 připomíná, že cílem propagace Filmové 

ceny LUX, stejně jako Sacharovovy ceny a 

ženských práv, je ilustrovat odhodlání 

Parlamentu prosazovat konsenzuální 

hodnoty, jako jsou lidská práva a 

solidarita, a jeho závazek ke kulturní a 

jazykové rozmanitosti; 

 bere na vědomí, že částka 193 805 EUR 

vynaložená na propagaci Filmové ceny 

LUX oslovila především díky sociálním 

médiím přibližně 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 
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roční náklady ve výši 9 000 EUR na jednu 

informační kancelář a 9 EUR na jednoho 

účastníka (celkově se festivalu v členských 

státech zúčastnilo 35 227 lidí); 

 vyzývá k tomu, aby výsledky průzkumu 

známosti Filmové ceny LUX, které byly 

požadovány ve zprávě o udělení 

absolutoria za rok 2013, byly zveřejněny 

nejpozději do poloviny května, a žádá, aby 

byly oficiálně prezentovány současně 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu a 

Výboru pro kulturu a vzdělávání; 

Or. en 



 

AM\1092843CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/31 

Pozměňovací návrh  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 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; vyjadřuje politování nad 

tím, že navzdory různým žádostem 

nevypracoval generální tajemník návrh 

na selektivnější kontrolní systém, který by 

se např. zaměřoval na větší výdaje, nebo 

systém náhodných kontrol, a žádá, aby byl 

takový návrh neprodleně vypracován; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Pozměňovací návrh  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. podporuje úplnou transparentnost v 

souvislosti s příspěvkem na všeobecné 

výdaje, aby měli evropští občané přehled o 

všeobecných výdajích poslanců 

Evropského parlamentu; naléhavě vyzývá 

předsednictvo, aby vyjasnilo seznam 

výdajů, které je možné z příspěvku na 

všeobecné výdaje hradit, tak, aby seznam 

uváděl všechny výdaje, které přicházejí v 

úvahu, a byl tedy úplný; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Pozměňovací návrh  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. vyzývá k tomu, aby správní útvary 

Parlamentu vypracovaly zprávu o 

využívání prostor Parlamentu zájmovými 

skupinami a dalšími externími 

organizacemi; vyzývá předsednictvo, aby 

prověřilo, zda jsou tyto akce slučitelné s 

parlamentní činností, a zároveň zajistilo, 

aby Parlament zůstal orgánem, který je 

otevřený výměně názorů s občanskou 

společností a veřejné diskusi; 

47. vyzývá k tomu, aby správní útvary 

Parlamentu vypracovaly zprávu o 

využívání prostor Parlamentu zájmovými 

skupinami a dalšími externími 

organizacemi, včetně různých stálých fór, 

jichž se účastní zástupci podnikatelské a 

finanční sféry a Parlament; vyzývá 

předsednictvo, aby prověřilo, zda jsou tyto 

akce slučitelné s parlamentní činností, a 

zároveň zajistilo, aby Parlament zůstal 

orgánem, který je otevřený výměně názorů 

s občanskou společností a veřejné diskusi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Pozměňovací návrh  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. 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 tématem v průběhu 

vypracovávání každé zprávy, a v němž by 

bylo uvedeno, kteří lobbisté měli na 

zpracování tohoto tématu 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 

 

 


