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21.4.2016 A8-0135/58 

Pozměňovací návrh  58 

Markus Pieper 

za skupinu PPE 

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; 

33. konstatuje, že bylo složité plně rozlišit 

politickou činnost předsedy od jeho 

přípravy „špičkového kandidáta“ 

vedoucího svou stranu do voleb do 

Evropského parlamentu v roce 2014 a že to 

bylo rovněž obtížné rozlišit i u dalších 

„špičkových kandidátů“; 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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Pozměňovací návrh  59 

Markus Pieper 

za skupinu PPE 

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 
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21.4.2016 A8-0135/60 

Pozměňovací návrh  60 

Markus Pieper 

za skupinu PPE 

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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Pozměňovací návrh  61 

Markus Pieper 

za skupinu PPE 

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 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 

 

 


