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7.5.2020 A9-0078/2

Pozměňovací návrh 2
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 
výbor
2019/2060(DEC)

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že v roce 2018 byl 
formálním postupem podle článku 24 
služebního řádu a čl. 12 odst. 1 rozhodnutí 
Výboru o prevenci obtěžování oznámen 
jeden případ údajného obtěžování; 
připomíná, že proběhlo správní šetření a 
obviněné osobě byla uložena disciplinární 
sankce; všímá si toho, že další tři případy 
obtěžování, které byly do značné míry 
spolu propojeny, byly v roce 2018 
oznámeny sedmi zprávami whistleblowerů; 
bere na vědomí, že byla zahájena dvě 
správní šetření a že dané věci byly v lednu 
2019 postoupeny OLAF;

3. konstatuje, že v roce 2018 byl 
formálním postupem podle článku 24 
služebního řádu a čl. 12 odst. 1 rozhodnutí 
Výboru o prevenci obtěžování oznámen 
jeden případ údajného obtěžování; 
připomíná, že proběhlo správní šetření a 
obviněné osobě byla uložena minimální 
disciplinární sankce, ačkoli doposud 
nebyly vyčerpány všechny možnosti pro 
podání odvolání; všímá si toho, že další tři 
případy obtěžování, které byly do značné 
míry spolu propojeny, byly v roce 2018 
oznámeny sedmi zprávami whistleblowerů; 
bere na vědomí, že byla zahájena dvě 
správní šetření a že dané věci byly v lednu 
2019 postoupeny OLAF;
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7.5.2020 A9-0078/4

Pozměňovací návrh 4
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 
výbor
2019/2060(DEC)

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. bere na vědomí veškerá přijatá 
opatření ke zvýšení účinnosti politiky proti 
obtěžování, jako jsou vzdělávací kurzy 
věnované konkrétním otázkám, vytváření 
sítí důvěrných poradců a pravidelný dohled 
vykonávaný externím konzultantem; 
konstatuje, že se právě projednává návrh na 
změnu stávajícího rozhodnutí o obtěžování, 
jímž má být dosaženo vyšší součinnosti s 
ostatními předpisy v této oblasti, např. o 
whistleblowingu; bere na vědomí kurz 
věnovaný etice a bezúhonnosti, který musí 
povinně absolvovat všichni zaměstnanci a 
který se zabývá normami chování na 
pracovišti, mimo jiné tím, co je 
považováno za obtěžování a jak mu čelit; 
s hlubokým politováním konstatuje, že 
žádné z uvedených opatření nedokázalo 
zabránit případům obtěžování ani ochránit 
oběti; připomíná Výboru, že mezi hlavní 
priority těchto opatření musí patřit 
proaktivní, skutečná a rychle poskytnutá 
ochrana obětem a oznamovatelům (včetně 
ochrany před vyhrožováním, vydíráním 
a pokusy o úplatkářství); vyzývá Výbor, 
aby posílil a zlepšil dosud přijatá opatření a 
především aby účinně chránil oběti; žádá 
Výbor, aby o této věci podal zprávu 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
Parlamentu;

32. bere na vědomí veškerá přijatá 
opatření ke zvýšení účinnosti politiky proti 
obtěžování, jako jsou vzdělávací kurzy 
věnované konkrétním otázkám, vytváření 
sítí důvěrných poradců a pravidelný dohled 
vykonávaný externím konzultantem; 
konstatuje, že se právě projednává návrh na 
změnu stávajícího rozhodnutí o obtěžování, 
jímž má být dosaženo vyšší součinnosti s 
ostatními předpisy v této oblasti, např. o 
whistleblowingu; bere na vědomí kurz 
věnovaný etice a bezúhonnosti, který musí 
povinně absolvovat všichni zaměstnanci a 
který se zabývá normami chování na 
pracovišti, mimo jiné tím, co je 
považováno za obtěžování a jak mu čelit; 
s hlubokým politováním konstatuje, že 
žádné z uvedených opatření nedokázalo 
zabránit případům obtěžování ani ochránit 
oběti; připomíná Výboru, že mezi hlavní 
priority těchto opatření musí patřit 
proaktivní, skutečná a rychle poskytnutá 
ochrana všem obětem a oznamovatelům 
(včetně ochrany před vyhrožováním, 
vydíráním a pokusy o úplatkářství); vyzývá 
Výbor, aby posílil a zlepšil dosud přijatá 
opatření a především aby účinně chránil 
všechny oběti; žádá Výbor, aby o této věci 
podal zprávu Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu Parlamentu;

Or. en



AM\1204658CS.docx PE647.615v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

7.5.2020 A9-0078/5

Pozměňovací návrh 5
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 
výbor
2019/2060(DEC)

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. velmi lituje veřejných obvinění 
v důsledku výběrového řízení do funkce 
nového generálního tajemníka Výboru; 
bere na vědomí argumenty, které generální 
tajemník uvedl v odpovědích na otázky 
položené Parlamentem v rámci postupu 
udělování absolutoria za rok 2018; 
zdůrazňuje, že v celém výběrovém řízení 
(zveřejnění, výběr, jmenování a nástup do 
funkce) je důležité striktně zajistit plně 
transparentní dokončení všech jeho fází 
(bez výjimky) v souladu s jednacím řádem 
Výboru a se služebním řádem, aby nebyla 
ohrožena dobrá pověst nejen Výboru, ale 
i všech orgánů a institucí Unie;

39. velmi lituje veřejných obvinění 
v důsledku výběrového řízení do funkce 
nového generálního tajemníka Výboru; 
bere na vědomí argumenty, které generální 
tajemník uvedl v odpovědích na otázky 
položené Parlamentem v rámci postupu 
udělování absolutoria za rok 2018; 
zdůrazňuje, že v celém výběrovém řízení 
(zveřejnění, výběr, jmenování a nástup do 
funkce) je důležité striktně zajistit plně 
transparentní dokončení všech jeho fází 
(bez výjimky) v souladu s jednacím řádem 
Výboru a se služebním řádem, aby byla 
splněna jejich ustanovení a současně 
nebyla ohrožena dobrá pověst nejen 
Výboru, ale i všech orgánů a institucí Unie;

Or. en



AM\1204658CS.docx PE647.615v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

7.5.2020 A9-0078/6

Pozměňovací návrh 6
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 
výbor
2019/2060(DEC)

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. vítá roční úspory ve výši 11,8 
milionů EUR na infrastruktuře a 0,72 
milionu EUR na pronájmu, údržbě, 
spotřebním materiálu a personálu díky 
tomu, že oba výbory sdílejí v těchto 
oblastech své zdroje; dále vítá skutečnost, 
že roční rozpočtové úspory v oblasti IT, 
jichž bylo dosaženo díky spolupráce mezi 
oběma výbory, dosahují přibližné výše 5 
milionů EUR u obou výborů; konstatuje, 
že dalším příkladem evidentní součinnosti, 
jíž bylo dosaženo díky spolupráci s 
Parlamentem a která vytváří úspory na 
personálních nákladech ve výši 3,3 
milionů EUR (úroveň platů z roku 2016), 
je možnost výborů využívat výzkumnou 
službu Evropského parlamentu (na tento 
účel bylo z Výboru do EPRS převedeno 36 
pracovních míst);

50. vítá roční úspory ve výši 11,8 
milionů EUR na infrastruktuře a 0,72 
milionu EUR na pronájmu, údržbě, 
spotřebním materiálu a personálu díky 
tomu, že oba výbory sdílejí v těchto 
oblastech své zdroje; dále vítá skutečnost, 
že roční rozpočtové úspory v oblasti IT, 
jichž bylo dosaženo díky spolupráce mezi 
oběma výbory, dosahují přibližné výše 5 
milionů EUR u obou výborů;
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7.5.2020 A9-0078/7

Pozměňovací návrh 7
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální 
výbor
2019/2060(DEC)

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. poukazuje na to, že Výbor je 
ochoten v zájmu zlepšení svých 
pracovních postupů změnit systém, kdy 
členové potvrzují svou přítomnost na 
schůzích podpisem, a vyžadovat napříště 
dva podpisy – jeden na počátku schůze a 
druhý na jejím konci; konstatuje, že Výbor 
se bude dále zabývat postupy a 
zkušenostmi Parlamentu a dalších orgánů a 
institucí Unie, pokud jde o záznam 
přítomnosti na schůzích, a bude hodnotit 
osvědčené postupy; žádá Výbor, aby ve své 
příští výroční zprávě o činnosti informoval 
o veškerých dosažených výsledcích;

66. poukazuje na to, že Výbor nemá v 
úmyslu změnit systém, kdy členové 
potvrzují svou přítomnost na schůzích 
podpisem, a vyžadovat napříště dva 
podpisy – jeden na počátku schůze a druhý 
na jejím konci; žádá Výbor, aby se v zájmu 
zlepšení svých pracovních postupů dále 
zabýval postupy a zkušenostmi Parlamentu 
a dalších orgánů a institucí Unie, pokud jde 
o záznam přítomnosti na schůzích, a 
hodnotil osvědčené postupy; žádá Výbor, 
aby ve své příští výroční zprávě o činnosti 
informoval o veškerých dosažených 
výsledcích;

Or. en


