
 

AM\1150849CS.docx  PE618.413v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 A8-0105/37 

Pozměňovací návrh  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá předsednictvo a 

generálního tajemníka, aby podávali 

zejména zprávu o následujících 

doporučeních, která již Parlament přijal v 

usnesení o udělení absolutoria za rok 

2015: 

 – požadavek, aby byly pořady 

jednání předsednictva zveřejňovány na 

intranetu dostatečně dlouho předem a aby 

byly zápisy z jeho schůzí zveřejňovány 

daleko rychleji a nečekalo se, až budou k 

dispozici ve všech jazycích, a požadavek, 

aby byly na internetových stránkách 

Parlamentu zveřejňovány relevantní 

dokumenty, které předsednictvu předkládá 

generální tajemník, a to ve strojově 

čitelném formátu, pokud to neznemožňuje 

povaha informací obsažených v nich 

obsažených, jako je tomu například při 

nutnosti ochrany osobních údajů;1a 

 – požadavek, aby generální tajemník 

poslancům, kteří chtějí na svých 

stránkách zveřejňovat podrobnosti o 

platbách náhrad a příspěvků Parlamentu, 

které jim byly vyplaceny, poskytl příslušné 

datové záznamy, které lze snadno znovu 

zpracovat; 1b 

 – požadavek, aby správa Parlamentu 

vypracovala zprávu o využívání prostor 

Parlamentu zájmovými skupinami 
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a dalšími externími organizacemi; 1c 

 – znepokojení nad tím, že současný 

kodex chování pro poslance možná 

vyžaduje další zlepšení, aby nedocházelo 

ke střetům zájmů, se zvláštní pozorností 

k těmto aspektům: 1d 

  – placené vedlejší zaměstnání 

poslanců, 

  – lobbistické aktivity vůči 

evropským institucím ze strany bývalých 

poslanců po dobu, kdy mají nárok na 

přechodný příspěvek, 

  – ukládání prohlášení 

poslanců o finančních zájmech do 

rejstříku, 

  – složení a pravomoci 

poradního výboru; 

 – požadavek, aby předsednictvo 

zahájilo dialog s místními orgány o tom, 

jak mohou přispět k financování Domu 

evropských dějin, 1e 

 __________________ 

 1a Body 40 a 41 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský 

parlament (2016/2152(DEC)) 

 1b Bod 47 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský 

parlament (2016/2152(DEC)) 

 1c Bod 51 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský 

parlament (2016/2152(DEC)) 
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 1d Bod 52 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský 

parlament (2016/2152(DEC)) 

 1e Bod 69 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahující připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2015, oddíl I – Evropský 

parlament (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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 A8-0105/38 

Pozměňovací návrh  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vybízí generálního tajemníka, aby s 

belgickými železnicemi vyjednal nabídku 

většího počtu přímých vlakových spojů 

mezi stanicí Brusel-Luxembourg a letištěm 

Zaventem v době příletu a odletu 

největšího počtu poslanců, aby se zkrátil 

cestovní čas a snížila se uhlíková stopa 

poslanců; žádá sekretariát, aby propagoval 

u poslanců cestování vlakem; 

35. vybízí generálního tajemníka, aby s 

belgickými železnicemi vyjednal nabídku 

většího počtu přímých vlakových spojů 

mezi stanicí Brusel-Luxembourg a letištěm 

Zaventem v době příletu a odletu 

největšího počtu poslanců, aby se zkrátil 

cestovní čas a snížila se uhlíková stopa 

poslanců; žádá sekretariát, aby propagoval 

u poslanců cestování vlakem, například 

tím, že již neposkytne poslancům službu 

odvozu autem na letiště v době, kdy jsou k 

dispozici přímé vlaky; 

Or. en 
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 A8-0105/39 

Pozměňovací návrh  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 57 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 57a. konstatuje, že počet diváků 

Filmové ceny LUX je stále velice nízký, 

což vyvolává pochybnosti o 

opodstatněnosti této ceny; 

Or. en 
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 A8-0105/40 

Pozměňovací návrh  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 57 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 57b. opakuje svou výzvu předsednictvu, 

aby pokračovalo v dialogu s místními 

orgány o tom, jak by mohly dále přispět k 

financování Domu evropských dějin, 

Or. en 
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 A8-0105/41 

Pozměňovací návrh  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. konstatuje však, že těmito 

rozhodnutími o externím zajišťování 

služeb nelze odůvodnit využívání všech 

externích zaměstnanců a že například na 

Generálním ředitelství pro inovace a 

technickou podporu (GŘ ITEC) lze poměr 

externích zaměstnanců a úředníků 

vysvětlit jen stěží; 

Or. en 
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 A8-0105/42 

Pozměňovací návrh  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 87 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87a. vyjadřuje hluboké politování nad 

rozhodnutím vyměnit nábytek v 

kancelářích poslanců a jejich asistentů v 

Bruselu; upozorňuje, že většina nábytku 

je v naprosto provozuschopném 

a nepoškozeném stavu, a není tedy žádný 

důvod k jeho výměně; zastává názor, že 

zpětná vazba od určitého počtu poslanců 

(na rozdíl od obecného průzkumu) není 

sama o sobě dostatečným důvodem pro 

výměnu a že argumenty, které předložily 

správní útvary ohledně vkusu, módy nebo 

zastaralého stylu jsou stejně tak 

nepatřičné; jednotlivé kusy nábytku by 

měly být vyměňovány pouze tehdy, 

vykazují-li zjevné známky poškození či 

velkého opotřebení nebo by mohly 

představovat zdravotní riziko na pracovišti 

zvláštní nebo obecné povahy (například 

možný vývoj ergonomičtějších 

kancelářských stolů nebo židlí); 

Or. en 
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 A8-0105/43 

Pozměňovací návrh  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 87 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87b. připomíná generálnímu 

tajemníkovi výsledky průzkumu Výboru 

zaměstnanců ohledně sdílených kanceláří 

pro zaměstnance, k němuž bylo zasláno 

3 000 odpovědí, přičemž 80 % 

zaměstnanců se vyslovilo proti sdíleným 

kancelářím; vyzývá generálního 

tajemníka, aby vypracoval plán konzultací 

se zaměstnanci a navázal na výsledky 

průzkumu; 

Or. en 
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 A8-0105/44 

Pozměňovací návrh  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 100 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

100. konstatuje, že až a pokud fond 

nebude schopen plnit své závazky, ručí za 

vyplácení důchodových nároků Parlament; 

vítá oznámení generálního tajemníka, že 

předložil předsednictvu plán dalšího 

postupu; 

100. konstatuje, že až a pokud fond 

nebude schopen plnit své závazky, ručí v 

současné době za vyplácení důchodových 

nároků Parlament; znovu vyzývá 

předsednictvo, aby co možná nejrychleji 

posoudilo současný stav penzijního 

fondu; žádá naléhavě předsednictvo, aby 

přehodnotilo své rozhodnutí ze dne 1. 

dubna 2009, podle něhož „Parlament 

převezme právní odpovědnost a zaručí 

účastníkům systému důchodového 

pojištění právo na doplňkový důchod, 

který budou moci čerpat po vyčerpání 

prostředků penzijního fondu“, a aby 

nalezlo řešení, jak snížit schodek 

zavedením navýšení úhrad pojistného 

nebo prostřednictvím výzvy k dotyčným 

bývalým poslancům, aby v tomto ohledu 

dobrovolně pomohli tím, že přistoupí na 

dobrovolné snížení svého dobrovolného 

důchodu, nebo se jej vzdají úplně; vítá 

oznámení generálního tajemníka, že 

předložil předsednictvu plán dalšího 

postupu; žádá předsednictvo, aby v tomto 

ohledu posoudilo fungování pojišťovny, 

která fond spravuje, a aby zvážilo 

zveřejnění jmen příjemců z fondu, pokud 

je to v souladu s právními předpisy Unie o 

ochraně osobních údajů; 
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Or. en 

 


