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20.4.2016 A8-0135/35 

Pozměňovací návrh  35 

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 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. vyzývá předsednictvo, aby 

poslancům, kteří si tak přejí učinit, 

poskytlo technické možnosti k tomu, aby 

na svých oficiálních internetových 

stránkách mohli zveřejňovat své pracovní 

plány doprovázené kalendářními údaji a 

zejména informace o svých schůzkách s 

lobbisty; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Pozměňovací návrh  36 

Markus Pieper 

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 (448 000 EUR v roce 

2013; 434 421 EUR v roce 2012), 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, 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; 

 hluboce lituje skutečnosti, že výsledek 

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; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Pozměňovací návrh  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. konstatuje, že poprvé v historii voleb 

do Evropského parlamentu se evropské 

politické strany shodly na tom, že vítězná 

strana by měla jmenovat kandidáta na 

předsedu Evropské komise; vítá 

skutečnost, že účelem nového postupu 

navrhování tzv. špičkových kandidátů je 

řešit volbu předsedy Evropské komise, 

která dosud nebyla dostatečně 

demokratická, a že pozitivním důsledkem 

této situace je větší zviditelnění úlohy 

Evropského parlamentu jakožto klíčového 

demokratického orgánu Unie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Pozměňovací návrh  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. konstatuje, že bylo složité plně rozlišit 

politickou činnost předsedy od jeho 

přípravy „špičkového kandidáta“ 

vedoucího stranu evropských socialistů do 

voleb do Evropského parlamentu v roce 

2014; domnívá se, že nedošlo k 

jednoznačnému oddělení těchto dvou rolí; 

vyzývá k tomu, aby byly jasně odlišovány 

veřejné funkce od kandidatury ve 

volebních kampaních do Evropského 

parlamentu; lituje minimálně nepřímého 

využívání zaměstnanců Parlamentu při 

přípravě kampaně a žádá, aby byla přijata 

opatření, jež zamezí opakování této praxe 

v budoucnu; v této souvislosti vyjadřuje 

politování nad tím, že předseda přeměnil 

účet předsednictva Evropského 

parlamentu na Twitteru ve svůj soukromý 

účet a využíval jej během kampaně; 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Pozměňovací návrh  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá poskytnutý seznam služebních 

cest, které předseda uskutečnil v prvních 

šesti měsících volebního roku, jakožto 

odpověď na dotazník týkající se udělování 

absolutoria za rok 2014; rád by požádal o 

dodatečné informace o tom, jakým 

způsobem se předseda z Bruselu na tyto 

schůzky dopravoval a zda byly 

provozovány také soukromé lety; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1092841CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/40 

Pozměňovací návrh  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá poskytnutý seznam služebních 

cest, které předseda uskutečnil v prvních 

šesti měsících volebního roku, jakožto 

odpověď na dotazník týkající se udělování 

absolutoria za rok 2014; rád by požádal o 

dodatečné informace o tom, jakým 

způsobem se předseda z Bruselu na tyto 

schůzky dopravoval a zda byly 

provozovány také soukromé lety; 

35. vítá poskytnutý seznam služebních 

cest, které předseda uskutečnil v prvních 

šesti měsících volebního roku, jakožto 

odpověď na dotazník týkající se udělování 

absolutoria za rok 2014; vítá dodatečné 

informace o tom, jakým způsobem se 

předseda z Bruselu na tyto schůzky 

dopravoval, a další podrobnosti o 

charterovém letu do Lyonu, díky němuž se 

předseda Evropského parlamentu mohl 

zúčastnit připomenutí 70. výročí první 

deportace židovských dětí z Izieu do 

Osvětimi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Pozměňovací návrh  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že v období od 22. ledna do 

18. dubna souvisely oficiální mezinárodní 

služební cesty, které předseda podnikl, 

zejména s vládními a oficiálními 

zastoupeními spojenými se socialistickými 

stranami a organizacemi; žádá o další 

informace v tomto ohledu; 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Pozměňovací návrh  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že v období od 22. ledna do 

18. dubna souvisely oficiální mezinárodní 

služební cesty, které předseda podnikl, 

zejména s vládními a oficiálními 

zastoupeními spojenými se socialistickými 

stranami a organizacemi; žádá o další 

informace v tomto ohledu; 

36. bere na vědomí oficiální mezinárodní 

služební cesty, které předseda podnikl v 

období od 22. ledna do 18. dubna; v tomto 

ohledu žádá o další informace související 
s podobnými aktivitami dalších poslanců 

EP, kteří vystupovali jako tzv. špičkoví 

kandidáti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Pozměňovací návrh  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. připomíná své usnesení o udělení 

absolutoria za rozpočtový rok 20121, v 

němž byly požadovány podrobné 

informace o tom, „do jaké míry jsou 

činnosti spjaté s výkonem funkce politicky 

neutrálního předsedy Evropského 

parlamentu odděleny od jeho přípravných 

činností jakožto vedoucího člena 

kandidátní listiny sociálnědemokratické 

strany ve volbách do Evropského 

parlamentu, zejména co se týče 

zaměstnanců jeho kanceláře, 

informačních kanceláří Parlamentu v 

zahraničí a cestovních nákladů“ (bod 51); 

vypouští se 

____________________  

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

16. dubna 2014 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o 

udělení absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2012, oddíl I – Evropský parlament (Úř. 

věst. L 266, 5.9.2014, s. 3); 

 

Or. en 



 

AM\1092841CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/44 

Pozměňovací návrh  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. připomíná své usnesení o udělení 

absolutoria za rozpočtový rok 20121, v 

němž byly požadovány podrobné 

informace o tom, „do jaké míry jsou 

činnosti spjaté s výkonem funkce politicky 

neutrálního předsedy Evropského 

parlamentu odděleny od jeho přípravných 

činností jakožto vedoucího člena 

kandidátní listiny sociálnědemokratické 

strany ve volbách do Evropského 

parlamentu, zejména co se týče 

zaměstnanců jeho kanceláře, 

informačních kanceláří Parlamentu v 

zahraničí a cestovních nákladů“ (bod 51); 

38. vyjadřuje politování nad tím, že postup 

udělování absolutoria za rok 2012 byl 

využit k získání politických výhod měsíc 

před konáním voleb do Evropského 

parlamentu v roce 2014; připomíná, že 

ochrana finančních zájmů Unie by měla 

být co možná nejdůkladnější a maximálně 

nestranná a že v rámci kampaně by 

nemělo docházet ke konfrontacím, má-li 

se obnovit důvěra občanů v evropské 

orgány; 

_______________________  

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

16. dubna 2014 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o 

udělení absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2012, oddíl I – Evropský parlament (Úř. 

věst. L 266, 5.9.2014, s. 3); 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Pozměňovací návrh  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. připomíná své usnesení o udělení 

absolutoria za rozpočtový rok 20121, v 

němž byly požadovány podrobné 

informace o tom, „do jaké míry jsou 

činnosti spjaté s výkonem funkce politicky 

neutrálního předsedy Evropského 

parlamentu odděleny od jeho přípravných 

činností jakožto vedoucího člena 

kandidátní listiny sociálnědemokratické 

strany ve volbách do Evropského 

parlamentu, zejména co se týče 

zaměstnanců jeho kanceláře, informačních 

kanceláří Parlamentu v zahraničí a 

cestovních nákladů“ (bod 51); 

38. vítá veškeré informace, které obdržel 

včas a jež objasňují, „do jaké míry jsou 

činnosti spjaté s výkonem funkce politicky 

neutrálního předsedy Evropského 

parlamentu odděleny od jeho přípravných 

činností jakožto vedoucího člena 

kandidátní listiny sociálnědemokratické 

strany ve volbách do Evropského 

parlamentu, zejména co se týče 

zaměstnanců jeho kanceláře, informačních 

kanceláří Parlamentu v zahraničí a 

cestovních nákladů“; žádá o informace 

téhož rozsahu o všech „špičkových 

kandidátech“ ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2014; 

__________________  

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

16. dubna 2014 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o 

udělení absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2012, oddíl I – Evropský parlament (Úř. 

věst. L 266, 5.9.2014, s. 3); 

 

Or. en 

 

 


