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7.5.2020 A9-0021/32

Pozměňovací návrh 32
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 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. opakuje svůj požadavek, aby 
předsednictvo zajistilo provedení opatření 
v návaznosti na všechna rozhodnutí o 
udělení absolutoria, jak to vyplývá z 
článku 25 a přílohy IV jednacího řádu a 
článků 6 a 166 finančního nařízení; žádá 
generálního tajemníka, aby toto usnesení 
předal předsednictvu a upozornil na 
všechny žádosti o opatření nebo 
rozhodnutí předsednictva; vyzývá 
generálního tajemníka, aby vypracoval 
plán činnosti předsednictva týkající se 
opatření navazujících a/nebo reagujících 
na doporučení uvedená v usneseních 
Parlamentu o udělení absolutoria a aby 
výsledky zahrnul do výročního dokumentu 
o monitorování; žádá generálního 
tajemníka, aby včas informoval 
Rozpočtový výbor a Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu o všech projektech 
s významnými rozpočtovými dopady, které 
byly předloženy předsednictvu; znovu 
opakuje, že předsednictvo musí proaktivně 
výrazně zlepšit transparentnost svého 
rozhodování;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/33

Pozměňovací návrh 33
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 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyjadřuje politování nad tím, že v 
rámci mezinárodního šetření byly zjištěny 
čtyři případy týkající se příspěvku na 
parlamentní asistenci a byly vráceny 
prostředky ve výši 146 814 EUR (v roce 
2017 bylo zjištěno 47 případů a navrácena 
částka činila 903 741 EUR) a že v případě 
příspěvku na cestovní výdaje a pobyt 
poslanců bylo na základě šesti šetření 
vráceno 173 546 EUR (v roce 2017 tato 
částka činila 68 589,05 EUR);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Pozměňovací návrh 34
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 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že současná pravidla 
pro ukončení smlouvy akreditovaných 
parlamentních poslanců nestanovuje 
možnost ukončení smlouvy na základě 
vzájemné dohody, což by byl způsob, jak 
uznat zvláštní vztah mezi poslanci a 
asistenty, kdy obě strany mohou 
konstatovat, že mezi nimi již nepanuje 
vzájemná důvěra, a mohou přistoupit k 
běžnému řešení situace; žádá generálního 
tajemníka, aby nalezl řešení pro skutečnost, 
že platy akreditovaných parlamentních 
asistentů mohou být zasílány pouze na účty 
v belgických bankách, což je v rozporu s 
myšlenkou jednotné měnové a platební 
unie;

30. zdůrazňuje, že současná pravidla 
pro ukončení smlouvy akreditovaných 
parlamentních asistentů nestanovuje 
možnost ukončení smlouvy na základě 
vzájemné dohody, což by byl způsob, jak 
uznat zvláštní vztah mezi poslanci a 
asistenty, kdy obě strany mohou 
konstatovat, že mezi nimi již nepanuje 
vzájemná důvěra, a mohou přistoupit k 
běžnému řešení situace, aniž by byla 
oslabována sociální práva akreditovaných 
parlamentních asistentů; žádá generálního 
tajemníka, aby nalezl řešení pro skutečnost, 
že platy akreditovaných parlamentních 
asistentů mohou být zasílány pouze na účty 
v belgických bankách, což je v rozporu s 
myšlenkou jednotné měnové a platební 
unie;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Pozměňovací návrh 35
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 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. opakuje svoji žádost Konferenci 
předsedů a předsednictvu, aby znovu 
zvážily možnost, aby akreditovaní asistenti 
za určitých předem stanovených 
podmínek doprovázeli poslance na 
oficiálních misích a pracovních cestách, 
jak to již někteří poslanci požadují; vyzývá 
generálního tajemníka, aby posoudil, jaké 
rozpočtové důsledky by měla organizace a 
logistika těchto služebních cest;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Pozměňovací návrh 36
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 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. připomíná zjištění a doporučení 
evropské veřejné ochránkyně práv ve 
spojených věcech 488/2018/KR a 
514/2018/K a vyzývá generálního 
tajemníka, aby pokračoval ve zlepšování 
postupů jmenování úředníků do vysokých 
pozic, pokud jde o transparentnost a 
rovnost; vyzývá správu Parlamentu, aby o 
jmenování úředníků do vysokých pozic 
pravidelně podávala zprávy;

40. připomíná zjištění a doporučení 
evropské veřejné ochránkyně práv ve 
spojených věcech 488/2018/KR a 
514/2018/K a usnesení Parlamentu ze dne 
18. dubna 2018, konkrétně doporučení, 
aby úředníci z orgánů zastupujících 
zaměstnance zasedali v komisích pro 
výběr členů vyššího vedení Parlamentu, a 
vyzývá generálního tajemníka, aby 
pokračoval ve zlepšování postupů 
jmenování úředníků do vysokých pozic, 
pokud jde o transparentnost a rovnost; dále 
žádá, aby byla zajištěna konzistentnost při 
externím zveřejňování výběrových řízení 
na pozice vyššího vedení a vynakládána 
větší péče při zveřejňování informací o 
disponibilitě těchto míst; vyzývá správu 
Parlamentu, aby o jmenování úředníků do 
vysokých pozic pravidelně podávala 
zprávy;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Pozměňovací návrh 37
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 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. poukazuje na přenesení úkolů 
spojených s akreditovanými parlamentními 
asistenty z generálního ředitelství pro 
finance (GŘ FINS) na GŘ PERS a na 
značné úsilí, které je s tím spojeno;

91. vítá přenesení úkolů spojených s 
akreditovanými parlamentními asistenty z 
generálního ředitelství pro finance (GŘ 
FINS) na GŘ PERS a na značné úsilí, které 
je s tím spojeno;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Pozměňovací návrh 38
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 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. s uspokojením konstatuje, že 
vznikla zvláštní kancelář pro akreditované 
parlamentní asistenty (APA Front Office), 
která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s 
jejich náborem a se změnami a 
ukončováním smluv a poskytuje jim 
administrativní podporu; vítá zavedení 
zjednodušeného a rychlejšího postupu pro 
nábor akreditovaných parlamentních 
asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové 
správě dokumentace; žádá, aby správní 
útvary Parlamentu odpovědné za nábor 
akreditovaných parlamentních asistentů 
byly před začátkem každého nového 
volebního období posíleny předem na dobu 
nezbytnou pro poskytnutí komplexního 
školení a do doby, než skončí vysoká 
pracovní zátěž;

92. s uspokojením konstatuje, že 
vznikla zvláštní kancelář pro akreditované 
parlamentní asistenty (APA Front Office), 
která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s 
jejich náborem a se změnami a 
ukončováním smluv a poskytuje jim 
administrativní podporu; domnívá se, že je 
třeba dále posílit schopnost této kanceláře 
reagovat na potřeby akreditovaných 
parlamentních asistentů; vítá zavedení 
zjednodušeného a rychlejšího postupu pro 
nábor akreditovaných parlamentních 
asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové 
správě dokumentace; žádá, aby správní 
útvary Parlamentu odpovědné za nábor 
akreditovaných parlamentních asistentů 
byly před začátkem každého nového 
volebního období posíleny předem na dobu 
nezbytnou pro poskytnutí komplexního 
školení a do doby, než skončí vysoká 
pracovní zátěž;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Pozměňovací návrh 39
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 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; se 
znepokojením bere na vědomí zjištění 
Účetního dvora, která se týkají jiných 
orgánů a institucí EU, včetně Parlamentu, a 
vítá proto ochotu Komise přijmout 
doporučení Účetního dvora; podporuje 
postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor 
pro rozpočtovou kontrolu13; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby platy zaměstnanců Unie 
mohly konkurovat mzdám v soukromém 
sektoru v zemi bydliště, a je znepokojen 
tím, že méně příznivé pracovní podmínky 
mohly vést ke snížení přitažlivosti práce 
pro Unii, zejména s ohledem na to, že je v 
řadě členských států obtížné získat 
dostatečný počet zaměstnanců; upozorňuje 
na závažné následky, které by mohly mít 
jakékoli rozpočtové škrty ve správě nebo 
snižování počtu zaměstnanců pro 
budoucnost veřejné služby Evropské unie a 
provádění unijních politik; vyzývá orgány 
a instituce Unie, aby provedly komplexní 
posouzení dopadu jakékoli budoucí 
reformy nebo revize služebního řádu na 
řízení lidských zdrojů a životní podmínky 
zaměstnanců;

98. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; se 
znepokojením bere na vědomí zjištění 
Účetního dvora, která se týkají jiných 
orgánů a institucí EU, včetně Parlamentu, a 
vítá proto ochotu Komise přijmout 
doporučení Účetního dvora; podporuje 
postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor 
pro rozpočtovou kontrolu13; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby platy zaměstnanců Unie 
mohly konkurovat mzdám v soukromém 
sektoru v zemi bydliště, a je znepokojen 
tím, že méně příznivé pracovní podmínky 
mohly vést ke snížení přitažlivosti práce 
pro Unii, zejména s ohledem na to, že je v 
řadě členských států obtížné získat 
dostatečný počet zaměstnanců; upozorňuje 
na závažné následky, které by mohly mít 
jakékoli rozpočtové škrty ve správě nebo 
snižování počtu zaměstnanců pro 
budoucnost veřejné služby Evropské unie a 
provádění unijních politik; vyjadřuje 
rovněž značné znepokojení nad tím, že se 
v důsledku reformy zaměstnanců z roku 
2014 zvýšil podíl smluvních zaměstnanců, 
což vedlo k horším podmínkám a větší 
nejistotě zaměstnání v institucích EU a k 
vytvoření paralelního nízkonákladového 
personálu EU; vyzývá orgány a instituce 
Unie, aby provedly komplexní posouzení 
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dopadu jakékoli budoucí reformy nebo 
revize služebního řádu na řízení lidských 
zdrojů a životní podmínky zaměstnanců;

_________________ _________________
12Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 
15/2019: Provádění balíčku opatření pro 
personální reformu z roku 2014 v Komisi – 
značné úspory, ale nikoli bez následků pro 
zaměstnance.

12Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 
15/2019: Provádění balíčku opatření pro 
personální reformu z roku 2014 v Komisi – 
značné úspory, ale nikoli bez následků pro 
zaměstnance.

13Pracovní dokument o provádění balíčku 
opatření pro personální reformu z roku 
2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli 
bez následků pro zaměstnance.

13Pracovní dokument o provádění balíčku 
opatření pro personální reformu z roku 
2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli 
bez následků pro zaměstnance.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/40

Pozměňovací návrh 40
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 100 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100a. s uspokojením konstatuje, že 
skupina na vysoké úrovni pro rovnost a 
rozmanitost pověřila v roce 2018 GŘ 
PERS vypracováním zprávy obsahující 
plán opatření k odstranění diskriminace 
na jakémkoli základě, jako je etnický 
původ, zdravotní postižení, sexuální 
orientace a genderová identita, v 
sekretariátu EP; bere na vědomí, že 
předsednictvo přijalo tuto zprávu v dubnu 
2019 a že je plán již prováděn; žádá 
skupinu na vysoké úrovni, aby opatření a 
iniciativy v tomto směru dále posilovala a 
zlepšovala s cílem vytvořit v EP inkluzivní 
pracovní prostředí;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Pozměňovací návrh 41
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 107 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

107a. žádá plné provedení opatření, 
která Parlament doporučil ve svém 
usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání 
sexuálního obtěžování a zneužívání v 
Evropské unii, mezi něž patří zejména 
uspořádání povinných školení na téma 
boje proti obtěžování pro všechny 
zaměstnance a poslance a sloučení dvou 
stávajících výborů do jednoho nezávislého 
výboru; požaduje, aby byly obětem 
obtěžování v souladu s článkem 24 
služebního řádu hrazeny soudní a léčebné 
výlohy;

Or. en


