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7.5.2020 A9-0021/22

Pozměňovací návrh 22
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 112 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112a. žádá Parlament, aby v rámci 
postupného návratu do práce naléhavě 
zajistil, že prvořadým zájmem bude zdraví 
a bezpečnost všech pracovníků, a zavedl 
povinnost nosit roušky; naléhavě žádá 
Parlament, aby na základě zkušeností se 
současnou pandemií přehodnotil svou 
politiku otevřených velkoprostorových 
kanceláří;

Or. en



AM\1204761CS.docx PE647.609v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

7.5.2020 A9-0021/23

Pozměňovací návrh 23
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 112 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112b. 112 c. lituje rozhodnutí GŘ pro 
logistiku a tlumočení konferencí a GŘ 
SCIC pro Komisi a Radu o zrušení 
dlouhodobých smluv pro pomocné 
konferenční tlumočníky (ACI) do září; je 
znepokojen skutečností, že toto rozhodnutí 
bylo zřejmě učiněno bez jakékoli 
konzultace s odborovými organizacemi, 
výbory zaměstnanců nebo zástupci 
tlumočníků ACI; vyzývá GŘ LINC, aby 
zahájilo sociální dialog s cílem nalézt 
pragmatické a citlivé řešení k zajištění 
účinné ochrany tlumočníků ACI; 
vyjadřuje vděčnost pomocným 
konferenčním tlumočníkům (ACI) za to, 
že za těchto velmi náročných okolností 
způsobených pandemií COVID-19 
pomáhají zachovávat hlavní činnost 
Parlamentu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/24

Pozměňovací návrh 24
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 112 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112c. vyjadřuje politování nad 
nedostatkem skutečné komunikační 
strategie ze strany správy Parlamentu, 
zejména s ohledem na obrovské množství 
zdrojů přidělených na komunikační 
činnosti; je přesvědčen, že zejména v této 
krizové situaci je nezbytné mluvit jedním 
hlasem a obracet se na všechny 
zaměstnance s jasnými, jednoznačnými a 
motivačními sděleními;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/25

Pozměňovací návrh 25
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 118

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118. konstatuje, že největší stavební 
projekt Parlamentu – rozšířeni budovy 
Konrad Adenauer v Lucemburku – se 
nachází ve fázi ukončení první etapy, tj. 
východní části, která představuje přibližně 
70 % celého projektu; připomíná, že v 
současnosti jsou pracovníci Parlamentu v 
Lucemburku umístěni ve čtyřech 
budovách; bere na vědomí, že budova 
Konrad Adenauer pojme pod jednu střechu 
všechny útvary, a umožní úspory z 
rozsahu, pokud jde o energii, vodu a 
bezpečnost a správu budov; poukazuje na 
to, že ačkoliv některé výdaje související se 
zpožděním stavby byly vyšší, než se 
původně očekávalo, umožnily výrazně 
nižší finanční výdaje spojené s půjčkami, 
aby Parlament kompenzoval dodatečné 
finanční potřeby; zdůrazňuje, že celkové 
náklady na budovu Adenauer zůstávají o 
32,5 milionu EUR nižší, než činí schválený 
celkový rozpočet;

118. konstatuje, že největší stavební 
projekt Parlamentu – rozšířeni budovy 
Konrad Adenauer v Lucemburku – se 
nachází ve fázi ukončení první etapy, tj. 
východní části, která představuje přibližně 
70 % celého projektu; připomíná, že v 
současnosti jsou pracovníci Parlamentu v 
Lucemburku umístěni ve čtyřech 
budovách; bere na vědomí, že budova 
Konrad Adenauer pojme pod jednu střechu 
všechny útvary, a umožní úspory z 
rozsahu, pokud jde o energii, vodu a 
bezpečnost a správu budov; se 
znepokojením poukazuje na to, že některé 
výdaje související se zpožděním stavby 
byly vyšší, než se původně očekávalo, 
avšak díky výrazně nižším finančním 
výdajům spojeným s půjčkami byl 
Parlament schopen kompenzovat 
dodatečné finanční potřeby; bere na 
vědomí, že v této fázi celkové náklady na 
budovu Adenauer zůstávají o 32,5 milionu 
EUR nižší, než činí schválený celkový 
rozpočet, který nezahrnuje náklady na 
řízení projektu, finanční náklady, 
certifikované subjekty atd .; vyjadřuje 
politování nad zvýšenými náklady 
způsobenými zpožděním staveb a 
konstatuje, že transakce se stavebními 
společnostmi (spojené se zpožděním v 
realizaci projektu) byly nezbytné k tomu, 
aby se zabránilo dalším zpožděním a 
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nákladům (5–15 % z hodnoty zakázky);
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7.5.2020 A9-0021/26

Pozměňovací návrh 26
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 118 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118a.  se znepokojením bere na vědomí, 
že stejně jako v předchozích letech byl 
schválen nový sběrný převod na 
předběžné financování projektu budovy 
Konrad Adenauer ve výši 29 milionů 
EUR; zdůrazňuje, že praxe tzv. sběrných 
převodů představuje určité uvolnění 
zásady specifikace a je vědomě v rozporu 
se zásadou správnosti rozpočtu; 
nesouhlasí se stávající praxí tzv. sběrného 
převodu na konci roku s cílem přispívat 
na právě realizované stavební projekty; 
vyzývá k lepšímu řízení rozpočtu, aby se 
tyto převody omezily na minimum a aby se 
zvýšila jasnost a transparentnost 
souvisejících rozpočtových položek;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/27

Pozměňovací návrh 27
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 127

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

127. vyjadřuje velké znepokojení nad 
pracovními podmínkami dvou z externích 
poskytovatelů služeb najatých 
Parlamentem, konkrétně úklidového 
personálu a personálu pracujícího v 
restauračních zařízeních Parlamentu, a 
důrazně doporučuje, aby GŘ INLO 
uspořádalo mezi dotyčnými zaměstnanci, 
kteří poskytují své služby Parlamentu, 
nezávislý průzkum spokojenosti s 
pracovními podmínkami, s cílem zajistit 
úctu a důstojnost na pracovišti; vyzývá ke 
zhodnocení politiky Parlamentu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
subdodavatelské služby a zajistit jejich 
transparentnost a předvídatelnost; vyzývá 
Parlament, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria podal zprávu o 
výsledcích tohoto hodnocení; uznává, že 
Parlament dodržuje příslušnou legislativu;

127. vyjadřuje velké znepokojení nad 
pracovními podmínkami dvou z externích 
poskytovatelů služeb najatých 
Parlamentem, konkrétně úklidového 
personálu a personálu pracujícího v 
restauračních zařízeních Parlamentu, a 
důrazně doporučuje, aby GŘ INLO 
uspořádalo mezi dotyčnými zaměstnanci, 
kteří poskytují své služby Parlamentu, 
nezávislý průzkum spokojenosti s 
pracovními podmínkami, s cílem zajistit 
úctu a důstojnost na pracovišti; vyzývá ke 
zhodnocení politiky Parlamentu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
subdodavatelské služby a zajistit jejich 
transparentnost a předvídatelnost; vyzývá 
Parlament, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria podal zprávu o 
výsledcích tohoto hodnocení; uznává, že 
Parlament dodržuje příslušnou legislativu; 
vyzývá generálního tajemníka, aby ve 
všeobecném kontextu koronavirové krize 
vyžadoval, aby všechny externí společnosti 
poskytující své služby v Parlamentu 
zaručily zaměstnanecká práva a pracovní 
podmínky svých zaměstnanců a aby přísně 
dodržovaly opatření přijatá vládou v 
souvislosti s krizí COVID-19;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/28

Pozměňovací návrh 28
Maria Grapini
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 160

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

160. vyzývá generálního tajemníka i 
předsednictvo, aby všemi dostupnými 
způsoby hledali přiměřené řešení tohoto 
problému a současně se snažili udržet 
závazky Parlamentu na minimu, neboť se 
zde jedná také o peníze daňových 
poplatníků, a aby o přijatých opatřeních 
informovali orgán příslušný k udělení 
absolutoria;

160. vyzývá generálního tajemníka i 
předsednictvo, aby v plném souladu s 
ustanoveními statutu poslanců 
Evropského parlamentu, zejména s čl. 27 
odst. 1 a 2 , všemi dostupnými způsoby 
hledali přiměřené řešení tohoto problému a 
současně se snažili udržet závazky 
Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná 
také o peníze daňových poplatníků, a aby o 
přijatých opatřeních informovali orgán 
příslušný k udělení absolutoria;

Or. en


