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20.4.2016 A8-0135/46 

Pozměňovací návrh  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 54 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 54a. domnívá se, že vzhledem k omezeným 

zdrojům Parlamentu a v zájmu zamezení 

zdvojení práce by mělo nové GŘ EPRS v 

souvislosti s jeho úlohou při konsolidaci 

základní činnosti Parlamentu, jíž je 

přijímání a kontrola provádění právních 

předpisů Unie a mezinárodních dohod a 

stanovování a kontrola rozpočtu, přispívat 

ke stávajícím kapacitám a doplňovat je; 

vyzývá GŘ EPRS, aby své aktivity více 

zaměřilo na poskytování specializované 

podpory žádostem politických skupin a 

jednotlivých poslanců v otázkách 

souvisejících s parlamentní činností; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Pozměňovací návrh  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 54 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 54b. je hluboce znepokojen tím, že převod 

zaměstnanců z jiných útvarů do GŘ EPRS 

bude mít nepříznivý dopad na zdroje 

dostupné pro plnění kritických úkolů v 

rámci základní parlamentní činnosti 

Parlamentu; s ohledem na současný stav 

omezeného počtu legislativních iniciativ 

Komise, jenž by mohl podkopávat úlohu 

Parlamentu, vyzývá generálního 

tajemníka, aby více posílil zdroje dostupné 

pro tyto útvary, aby byl Parlament 

fakticky rovnocenným partnerem při 

plnění svých pravomocí v oblasti 

legislativy, rozvoje, provádění i rozpočtu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Pozměňovací návrh  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium 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 Filmovou 

cenu LUX samotnou 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 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 ke kulturní a jazykové 

rozmanitosti; bere na vědomí, že částka 

193 805 EUR vynaložená na propagaci 

Filmové ceny LUX oslovila především 

díky sociálním médiím okolo 10 milionů 

lidí, včetně 23 000 příznivců na 

Facebooku; uznává, že se informační 

kanceláře Parlamentu soustavně zasazují 

o Filmovou cenu LUX, a připomíná, že 

náklady na projekce a související akce 

dosáhly v roce 2014 výše 317 434 EUR, 

což znamená průměrné roční náklady 

přibližně ve výši 9 000 EUR na jednu 

informační kancelář a 9 EUR na 

účastníka, přičemž celkem se akcí v 

členských státech zúčastnilo 35 227 lidí; 
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vyzývá k 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 společně 

s Výborem pro kulturu a vzdělávání; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Pozměňovací návrh  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Pozměňovací návrh  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. poukazuje na to, že snižování stavu 

zaměstnanců o 5 % započaté v roce 2013 

ohrožuje v některých případech kvalitu 

veřejné služby poskytované občanům Unie 

a má negativní vliv na zdraví, motivaci a 

celkovou zdravotní a rodinnou situaci 

zaměstnanců Parlamentu; konstatuje, že 

vzhledem ke zhoršujícím se platovým a 

pracovním podmínkám v evropské veřejné 

službě zůstávají v důsledku těchto 

opatření některá místa neobsazena; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Pozměňovací návrh  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. domnívá se, že je naprosto zásadní, 

aby Parlament v zájmu rovnosti 

příležitostí a dodržování pracovních práv 

zaměstnanců prováděl v budoucnu 

klasifikaci akreditovaných parlamentních 

asistentů v rámci jednotlivých stupňů; 

Or. en 



 

AM\1092865CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/52 

Pozměňovací návrh  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 106 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 106a. je znepokojen tím, že odpovědnost 

za organizaci schůzí a řízení konferencí je 

roztříštěna mezi různá generální 

ředitelství, a vyjadřuje obavy v souvislosti 

s nedávným bezprecedentním uzavřením 

kabin pro tlumočení v některých jazycích 

kvůli nedostatku nových tlumočníků; 

naléhavě vyzývá generálního tajemníka, 

aby zlepšil systém poptávky po tlumočení 

a aby se zabýval problémy v souvislosti s 

náborem nových tlumočníků; 

Or. en 



 

AM\1092865CS.doc  PE579.921v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/53 

Pozměňovací návrh  53 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 122 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

122. kritizuje skutečnost, že se oficiální 

účet „předsedy Evropského parlamentu“ 

na Twitteru proměnil v nástroj pro vedení 

osobní kampaně a ve výsledku v 

internetovou stránku politické strany; 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Pozměňovací návrh  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 131 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 131a. konstatuje, že orgány a instituce 

Unie vykazují při řešení výzev 

souvisejících s bezpečnostní situací a 

bojem proti terorismu oddělené zdroje, 

odlišná pravidla a různorodé vybavení, 

které nejsou vzájemně slučitelné; domnívá 

se, že tato situace má za následek nejen 

slabé řízení zdrojů v příslušných 

správních orgánech (roční rozpočet pro 

výdaje související s bezpečností činí u 

Komise i u Parlamentu přibližně 40 

milionů EUR a u Rady přibližně 15 

milionů EUR, přičemž Evropská služba 

pro vnější činnost (ESVČ) má k dispozici 

více než 5 milionů EUR jen pro zajištění 

bezpečnosti svého ústředí v Bruselu), ale 

rovněž by mohla zvýšit zranitelnost 

orgánů Unie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Pozměňovací návrh  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 131 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 131b. je znepokojen současným 

bezpečnostním prostředím, kdy v celé 

Evropě i mimo ni panuje závažná 

teroristická hrozba, zejména od 

koordinovaných útoků v Bruselu a v 

Paříži a zmařeného útoku ve vlaku 

Thalys; žádá orgány Unie, aby proaktivně 

podporovaly posílenou spolupráci mezi 

sebou navzájem i s vnitrostátními orgány 

hostitelských zemí, v nichž mají sídlo, 

kanceláře nebo delegace nebo v nichž 

vykonávají svou činnost; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Pozměňovací návrh  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 131 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 131c. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka i příslušné správní orgány 

Komise, Rady, ESVČ a výborů 

Parlamentu, aby prozkoumaly možnou 

půdu pro společnou interinstitucionální 

bezpečnostní politiku, jež by zahrnovala 

akční plán na rozvoj společných prvků, 

jako jsou aktiva a metodiky v oblasti 

posuzování rizik, personál a prostředky na 

ochranu příslušných politických orgánů a 

VIP hostů, sylabus a zdroje v oblasti 

odborné přípravy bezpečnostních 

pracovníků, zařízení a technologie v 

oblasti kontroly přístupu, kybernetická 

bezpečnost a bezpečnost komunikací a 

specializované řízení zdrojů, jež by měly 

působit v součinnosti s příslušnými 

orgány zemí hostících hlavní ústředí Unie, 

externí kanceláře a delegace; 

Or. en 

 

 


