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14.10.2021 A9-0281/46

Pozměňovací návrh 46
José Manuel Fernandes
za skupinu PPE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. rozhodl se vytvořit rezervu 
podmíněnou dalším zlepšením řízení Rady 
pro mezinárodní účetní standardy 
působící v rámci Nadace pro mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví v souladu 
s požadavky obsaženými v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 7. června 
2016 (2016/2006(INI)); rozhodl se vytvořit 
rezervu pro Evropský orgán pro 
bankovnictví (EBA) vzhledem k závažným 
nedostatkům a problémům, které zjistil 
Evropský účetní dvůr (EÚD) ve své 
zvláštní zprávě č. 13/2021, pokud jde o 
nedostatečnost opatření v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu, 
dokud nebudou splněna doporučení 
EÚD;

vypouští se
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14.10.2021 A9-0281/47

Pozměňovací návrh 47
Niclas Herbst, José Manuel Fernandes
za skupinu PPE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 64 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) vítá budoucí návrh na revizi 
pravidel pro skupinové návštěvy; bere na 
vědomí opatření přijatá příslušnými útvary, 
pokud jde o informování skupinových 
návštěv o dopadu jejich dopravy na životní 
prostředí; opakuje svou výzvu, aby byl v 
roce 2022 zaveden systém sestupně 
proporcionálního proplácení cestovních 
výdajů na základě dopadu na životní 
prostředí; žádá, aby byla revidovaná 
pravidla v souladu se sdělením Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů 
nazvaným „Strategie pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu – nasměrování 
evropské dopravy do budoucnosti“ 
(COM(2020)0789), zejména s odstavcem 9 
tohoto sdělení;

g) bere na vědomí opatření přijatá 
příslušnými útvary, pokud jde o 
informování skupinových návštěv o 
dopadu jejich dopravy na životní prostředí; 
žádá předsednictvo, aby zahájilo proces 
revize pravidel týkajících se skupinových 
návštěv v souladu se sdělením Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
nazvaným „Strategie pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu – nasměrování 
evropské dopravy do budoucnosti“ 
(COM(2020)0789), zejména s odstavcem 9 
tohoto sdělení o hromadné dopravě, a aby 
přizpůsobilo cestovní výdaje u 
skupinových návštěv měnícím se tržním 
cenám a umožnilo změny s cílem vyhnout 
se tržním výkyvům cestovních výdajů, 
které vedou k nepřímé zeměpisné 
diskriminaci návštěvníků;
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14.10.2021 A9-0281/48

Pozměňovací návrh 48
Niclas Herbst, José Manuel Fernandes
za skupinu PPE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 64 – písm. l

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

l) vyzývá předsednictvo, aby 
stanovilo jasné a právně jednoznačné 
normy, které určí případy, v nichž lze 
oznamovatelům, včetně akreditovaných 
parlamentních asistentů, poskytnout 
ochranu, a aby tyto normy zveřejnilo;

l) vítá pravidla, podle nichž mají 
akreditovaní parlamentní asistenti, stejně 
jako všichni ostatní zaměstnanci, požívat 
právní ochrany Parlamentu na základě 
článků 22c a 24 služebního řádu o 
whistleblowingu a článku 4 vnitřních 
pravidel Parlamentu, kterými se provádí 
článek 22c služebního řádu, jež zajišťují 
spravedlivé zacházení s oznamovateli a 
jejich ochranu za předpokladu, že jednali 
přiměřeně a čestně; žádá předsednictvo, 
aby pokračovalo ve svém úsilí o zvyšování 
povědomí všech zaměstnanců o pravidlech 
pro oznamovatele a o povinnosti 
oznamovat možné nezákonné činnosti; 
požaduje, aby předsednictvo vyvinulo další 
úsilí o viditelné prosazování těchto norem; 
připomíná, že v roce 2019 a 2020 nebyly v 
Parlamentu zaznamenány žádné případy 
whistleblowingu;
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