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 A8-0048/160 

Pozměňovací návrh  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 96 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

96. doporučuje, aby vytvoření 

interního Evropského fondu pro 

demokracii s cílem posílit podporu 

občanské společnosti a nevládních 

organizací působících v oblasti 

demokracie a lidských práv bylo řízeno 

Komisí; 

96. vypouští se 

Or. en 
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 A8-0048/161 

Pozměňovací návrh  161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 105 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

105. zdůrazňuje, že prostředky 

vyčleňované na vnější činnost by měly být 

značně navýšeny, pokud má Unie hrát 

svou úlohu v rámci své globální strategie 

a politiky rozšiřování, sousedství a 

rozvoje, jakož i při řešení mimořádných 

událostí; očekává, že příští VFR bude 

odrážet bezprecedentní potřeby jižních a 

východních partnerských zemí 

potýkajících se s konflikty a s důsledky 

výzev, které představuje migrace a 

uprchlíci; vyzývá k vyčlenění vyšších 

částek na rostoucí potřebu humanitární 

pomoci, která je důsledkem přírodních a 

člověkem způsobených katastrof, a 

současně na zabránění jakýmkoli 

rozdílům mezi prostředky vyhrazenými na 

závazky a prostředky na platby; domnívá 

se, že Unie musí zvýšit financování 

Agentury OSN pro pomoc a práci ve 

prospěch palestinských uprchlíků na 

Blízkém východě (UNRWA); 

105. zdůrazňuje, že prostředky 

vyčleňované na vnější činnost by měly být 

sníženy a takto ušetřené prostředky 

vráceny členským státům, vzhledem k 

tomu, že vnější politiky jsou oblastí 

vyhrazenou národním státům; 

Or. en 
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 A8-0048/162 

Pozměňovací návrh  162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

113. je přesvědčen, že příští VFR musí 

podporovat vytvoření evropské obranné 

unie; s radostí očekává, v návaznosti na 

oznámení Komise v této oblasti, příslušné 

legislativní návrhy včetně konkrétního 

programu EU pro obranný výzkum a 

programu rozvoje průmyslu doplněného 

investicemi členských států do vybavení v 

rámci spolupráce; v tomto kontextu 

potvrzuje své pevné přesvědčení o tom, že 

další politické priority by měly být 

doprovázeny přiměřenými finančními 

prostředky; připomíná, že posílení 

spolupráce v oblasti obrany, sdružování 

výzkumu a vybavení a odstranění duplicit 

posílí strategickou autonomii a 

konkurenceschopnost evropského 

obranného průmyslu a povede k 

výraznému zvýšení efektivnosti, které se 

často odhaduje na částku v přibližné výši 

26 miliard EUR ročně;  

113. je přesvědčen, že příští VFR nesmí 

podporovat vytvoření evropské obranné 

unie, jelikož tento projekt byl občany 

opakovaně zamítnut; zdůrazňuje, že 

pokud by takový projekt Komise přesto 

protlačila, měl by být předmětem 

referenda v každé zemi, která se jej 

účastní; 

Or. en 
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 A8-0048/163 

Pozměňovací návrh  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 114 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

114. požaduje, v souvislosti se zvýšenou 

pozorností věnovanou bezpečnosti a 

obraně v Unii, opětovné posouzení 

veškerých výdajů na vnější bezpečnost; 

očekává po zahrnutí ERF do rozpočtu 

zejména reformu mechanismu Athena a 

Afrického mírového projektu; vítá nedávné 

závazky členských států v rámci stálé 

strukturované spolupráce a žádá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku a Komisi, aby 

objasnily její budoucí financování; vyzývá 

k návaznému programu pro nástroj 

přispívající ke stabilitě a míru, který by se 

zaměřil na reakci na krize a budování 

kapacit pro bezpečnost a rozvoj a zároveň 

nalezl právně kvalitní řešení pro budování 

vojenských kapacit; 

114. požaduje, v souvislosti se zvýšenou 

pozorností věnovanou bezpečnosti a 

obraně v Unii, opětovné posouzení 

veškerých výdajů na vnější bezpečnost; 

očekává po zahrnutí ERF do rozpočtu 

zejména reformu mechanismu Athena a 

Afrického mírového projektu; vítá nedávné 

závazky členských států v rámci stálé 

strukturované spolupráce a žádá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku  a Komisi, aby 

objasnily její budoucí financování; 

Or. en 
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 A8-0048/164 

Pozměňovací návrh  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

116. domnívá se, že silná, efektivní a 

kvalitní veřejná správa je nezbytná pro 

provádění politiky Unie a pro obnovení 

důvěry a prohloubení dialogu s 

organizacemi občanské společnosti a 

občany na všech úrovních; zdůrazňuje v 

tomto ohledu úlohu orgánů a institucí 

sestávajících z demokraticky zvolených 

členů; připomíná, že podle Účetního dvora 

provedly orgány, instituce a agentury EU 5 

% snížení počtu zaměstnanců, jak bylo 

stanoveno v jejich plánech pracovních 

míst; domnívá se, že by se na ně již nemělo 

vztahovat další podobné horizontální 

snižování počtu pracovních míst; vyjadřuje 

svůj ostrý nesouhlas s opakováním tzv. 

fondu pro přesuny v rámci agentur; 

116. domnívá se, že silná, efektivní a 

kvalitní veřejná správa je nezbytná pro 

provádění politiky Unie a pro obnovení 

důvěry a prohloubení dialogu s 

organizacemi občanské společnosti a 

občany na všech úrovních; zdůrazňuje v 

tomto ohledu úlohu orgánů a institucí 

sestávajících z demokraticky zvolených 

členů; připomíná, že podle Účetního dvora 

provedly orgány, instituce a agentury EU 5 

% snížení počtu zaměstnanců, jak bylo 

stanoveno v jejich plánech pracovních 

míst; domnívá se, že by se na ně již nemělo 

vztahovat další podobné horizontální 

snižování počtu pracovních míst;  

Or. en 
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 A8-0048/165 

Pozměňovací návrh  165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 117 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  117a. zdůrazňuje, že je třeba provést 

hloubkový audit všech agentur, aby bylo 

možné posoudit jejich náklady a 

užitečnost; konstatuje například, že 

náklady na Agenturu Evropské unie pro 

základní práva činily v roce 2015 21 229 

000 EU, aniž by bylo jasné, na jakou 

činnost agentury jsou takové prostředky 

vyžadovány; 

Or. en 
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 A8-0048/166 

Pozměňovací návrh  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 118 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

118. domnívá se, že orgány a agentury 

EU by měly respektovat jak zeměpisnou, 

tak genderovou vyváženost; 

118. domnívá se, že orgány a agentury 

EU by měly respektovat jak zeměpisnou, 

tak genderovou vyváženost, pokud tento 

cíl nepovede k upozaďování zásluh a 

schopností; 

Or. en 
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 A8-0048/167 

Pozměňovací návrh  167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 119 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

119. vyzývá Komisi, aby navrhla 

mechanismus, na jehož základě bude 

možné, aby členské státy nerespektující 

hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii (SEU) nesly finanční 

následky; varuje nicméně před tím, že na 

konečné příjemce prostředků z rozpočtu 

Unie nemohou mít v žádném případě vliv 

porušení pravidel, za něž neodpovídají; je 

proto přesvědčen, že rozpočet Unie není 

vhodným nástrojem pro řešení porušení 

článku 2 SEU a že veškeré finanční 

dopady by měl nést dotčený členský stát 

nezávisle na plnění rozpočtu; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0048/168 

Pozměňovací návrh  168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 130 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

130. domnívá se, že požadavek 

jednomyslnosti při přijímání nařízení o 

VFR představuje pro tento proces 

skutečnou překážku; vyzývá v této 

souvislosti Evropskou Radu, aby uplatnila 

ustanovení čl. 312 odst. 2 SFEU (tzv. 

„passerelle“), a umožnila tak přijetí 

nařízení o VFR kvalifikovanou většinou; 

připomíná rovněž, že pro použití řádného 

legislativního postupu je možno uplatnit i 

obecné ustanovení téhož typu v čl. 48 odst. 

7 SEU; zdůrazňuje, že přechod k 

hlasování kvalifikovanou většinou při 

přijímání nařízení o víceletém finančním 

rámci by byl v souladu s rozhodovacím 

procesem při přijímání prakticky všech 

víceletých programů EU i s každoročním 

postupem přijímání rozpočtu EU; 

130. konstatuje, že každý členský stát by 

měl mít možnost vyjádřit se k přijímání 

nařízení o VFR;  konstatuje, že nařízení o 

VFR je prakticky už jediným víceletým 

programem, jehož přijetí je výsledkem 

postupu, v němž se přihlíží ke každému 

hlasu; v této souvislosti zdůrazňuje 

jedinečnost nařízení o VFR; připomíná, 

že tato jedinečnost vyplývá z jeho 

nebývalého významu, dlouhodobého 

výhledu a zastřešující povahy; domnívá 

se, že z tohoto důvodu je požadavek na 

jednomyslnost i nadále absolutně 

nezbytný; 

Or. en 

 

 


