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Pozměňovací návrh 32
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender, Derek Vaughan
za skupinu S&D

Zpráva A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2018/2167(DEC))

Návrh usnesení
Bod 66 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

66a. konstatuje, že zaměstnanci, kteří 
v orgánech a institucích pracují méně než 
10 let, nemají nárok na důchod EU 
a musí své příspěvky převést do jiného 
fondu, který splňuje pravidla Parlamentu 
pro typy fondů a věk, v němž mohou být 
čerpány finanční prostředky; bere na 
vědomí, že mnoho akreditovaných 
parlamentních asistentů ze Spojeného 
království nemůže své příspěvky převést do 
penzijních fondů Spojeného království, 
neboť podle Parlamentu nesplňují jeho 
kritéria; vyzývá generálního tajemníka, 
aby se touto záležitostí začal neprodleně 
zabývat a aby zajistil, aby všichni 
zaměstnanci měli přístup ke svým 
příspěvkům;
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Pozměňovací návrh 33
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE
Gilles Pargneaux
za skupinu S&D

Zpráva A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2018/2167(DEC))

Návrh usnesení
Bod 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. konstatuje, že celkový průměrný 
počet hodin týdně, které stráví interní 
tlumočníci tlumočením ve svých kabinách, 
se v roce 2017 zvýšil na 14; vítá toto 
zvýšení ve srovnání s dobou 13 hodin 
a 25 minut, které interní tlumočníci strávili 
tlumočením v kabinách v roce 2016; 
s politováním konstatuje, že změna 
pracovních vzorců, která započala s novým 
služebním řádem, vyvrcholila stávkou, 
která vedla k přerušení poskytování 
tlumočení pro poslance; chválí činnost, 
jejímž cílem je zachovat klíčové 
tlumočnické služby, a tak udržet fungování 
legislativní práce;

98. konstatuje, že celkový průměrný 
počet hodin týdně, které stráví interní 
tlumočníci tlumočením v kabinách, se 
v roce 2017 zvýšil na 14; bere na vědomí 
toto zvýšení oproti 13 hodinám 
a 25 minutám, které interní tlumočníci 
strávili tlumočením v kabinách v roce 
2016; chápe, že změna pracovních vzorců, 
která započala s novým služebním řádem, 
vyvrcholila stávkou, která vedla 
k přerušení poskytování tlumočení pro 
poslance; chválí činnost, jejímž cílem je 
zachovat klíčové tlumočnické služby, a tak 
udržet legislativní práci v chodu;
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