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18.10.2017 A8-0299/43 

Pozměňovací návrh  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vítá vytvoření pracovní skupiny 

Parlamentu pro příspěvek na všeobecné 

výdaje; připomíná očekávání větší 

transparentnosti při vyplácení příspěvku na 

všeobecné výdaje a nutnost pracovat na 

stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené 

k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by 

Parlamentu vznikly další náklady; 

80. vítá vytvoření pracovní skupiny 

Parlamentu pro příspěvek na všeobecné 

výdaje; připomíná očekávání větší 

transparentnosti při vyplácení příspěvku na 

všeobecné výdaje a nutnost pracovat na 

stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené 

k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by 

Parlamentu vznikly další náklady; 

zdůrazňuje, že vzhledem k potřebě zvýšit 

transparentnost v souvislosti s příspěvkem 

na všeobecné výdaje pro poslance by bylo 

vhodné, aby každý poslanec předkládal na 

konci roku veřejnou zprávu o účtech 

souvisejících s tímto příspěvkem; dále 

požaduje, aby bylo po provedení revize 

statutu poslanců podávání těchto 

veřejných zpráv od roku 2019 povinné;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/44 

Pozměňovací návrh  44 

Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. připomíná analýzu EÚD z roku 

2014, která odhadla náklady na 

geografickou roztříštěnost činnosti 

Parlamentu 114 milionů EUR ročně; dále 

podotýká, že v jeho usnesení ze dne 23. 

října 2013 o umístění sídel orgánů 

Evropské unie11 se uvádí, že 78 % 

veškerých pracovních cest statutárních 

pracovníků Parlamentu je přímým 

důsledkem geografické roztříštěnosti 

činnosti EP; zdůrazňuje, že zpráva také 

odhaduje, že dopad geografické 

roztříštěnosti Parlamentu na životní 

prostředí lze vyčíslit na 11 000 – 19 000 

tun emisí CO2; opakuje, že veřejnost kvůli 

této roztříštěnosti vnímá Parlament 

negativně, a žádá proto vypracování plánu 

na zavedení jednoho sídla a snížení 

prostředků v příslušných rozpočtových 

položkách; 

vypouští se 

__________________  

11Přijaté texty, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


