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Pozměňovací návrh  1 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že tento proces je 

druhým úplným rozpočtovým procesem. 

který se uskutečňuje v tomto novém 

volebním období, a čtvrtým rozpočtovým 

rokem víceletého finančního rámce na 

období 2014–2020; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v předběžném 

návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu 

na rok 2017 navrhl generální tajemník 

rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což 

představuje celkové zvýšení oproti 

rozpočtu na rok 2016 o 3,9 %, z čehož je 

1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho 

podíl z okruhu V víceletého finančního 

rámce na období 2014–2020 by tak činil 

19,26 %; 

E. vzhledem k tomu, že v předběžném 

návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu 

na rok 2017 navrhl generální tajemník 

rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což 

představuje celkové zvýšení oproti 

rozpočtu na rok 2016 o 4,3 %, z čehož je 

1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho 

podíl z okruhu V víceletého finančního 

rámce na období 2014–2020 by tak činil 

19,26 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v předběžném 

návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu 

na rok 2017 navrhl generální tajemník 

rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což 

představuje celkové zvýšení oproti 

rozpočtu na rok 2016 o 3,9 %, z čehož je 

1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho 

podíl z okruhu V víceletého finančního 

rámce na období 2014–2020 by tak činil 

19,26 %; 

E. vzhledem k tomu, že v předběžném 

návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu 

na rok 2017 navrhl generální tajemník 

rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což 

představuje celkové zvýšení oproti 

rozpočtu na rok 2016 o 3,09 %, z čehož je 

1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho 

podíl z okruhu V víceletého finančního 

rámce na období 2014–2020 by činil 19,26 

%; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Alfred Sant, Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu. že Listina 

základních práv Evropské unie ukládá 

Unii povinnost respektovat jazykovou 

rozmanitost a zakazuje diskriminaci na 

základě jazyka, čímž dává jakémukoli 

občanu Unie právo používat při 

korespondenci s unijními institucemi 

jakýkoli z 24 úředních jazyků Unie a 

instituce musí odpovědět ve stejném 

jazyce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 



 

AM\1089845CS.doc 5/71 PE578.714v02-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že k posílení 

bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti je 

zapotřebí mimořádných investic navíc ve 

výši 36,84 milionu EUR, což činí 2 % 

celkového zvýšení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel, 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že v rozpočtu na 

rok 2016 byly na naléhavá opatření v 

oblasti bezpečnosti a kybernetické 

bezpečnosti vyčleněny mimořádné 

investice navíc ve výši 15 milionů EUR, z 

nichž je 8 milionů EUR určeno na lepší 

zabezpečení vchodů do hlavních budov a 

opatření prosklených ploch neprůstřelným 

sklem tam, kde je třeba, 4 miliony EUR 

jsou určeny na výměnu systému průkazů 

ke vstupu, 1,45 milionu EUR na instalaci 

IT vybavení a softwaru pro integrovaný 

bezpečnostní systém a 1,55 milionu EUR 

na opatření ke zvýšení kybernetické 

bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že skutečná míra 

inflace v pracovních místech Parlamentu 

v roce 2015 činila 0,25 %  a v roce 2016 

pak 0,76, schválené rozpočty Parlamentu 

na tyto roky přitom vycházely z odhadu 

vyšší míry inflace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že odhad míry 

inflace v pracovních místech Parlamentu 

v roce 2015 a v roce 2016 byl vyšší než 

skutečná míra inflace v těchto letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že také skutečná 

míra inflace byla nižší než míra, s níž se 

počítalo v přijatém rozpočtu v předchozích 

rozpočtových rocích; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hc. vzhledem k tomu, že Parlament ve 

svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o 

odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na 

rozpočtový rok 20161a zdůraznil, že 

zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2015 by 

měl být postaven na realistickém základě 

a měl by být v souladu se zásadami 

rozpočtové kázně a řádného finančního 

řízení; 

 _____________ 

 1a  Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hd. vzhledem k tomu, že sestavování 

rozpočtu založené na pravidelné valorizaci 

po několik za sebou následujících let se 

může velmi vzdálit skutečným 

rozpočtovým potřebám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H e (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 He. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost 

Evropského parlamentu jako složky 

rozpočtového orgánu závisí z velké části 

na jeho schopnosti mít pod kontrolou své 

vlastní výdaje; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  13 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hf. vzhledem k tomu, že dne 26. října 

2015 přijalo předsednictvo nový soubor 

pravidel pro správu příspěvků na 

parlamentní asistenci, která zpřísňují 

požadavky týkající se proplácení smluv s 

místními asistenty, konkrétně pak 

vyčleněním nejméně 25 % příspěvku na 

parlamentní asistenci na pokrytí nákladů 

souvisejících s akreditovanými asistenty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vychází z premisy, že odhadovaná míra 

inflace ve výši 1,7 % neznamená, že se 

běžné výdaje nutně musí zvýšit o tuto 

hodnotu; 

2. vychází z premisy, že odhadovaná míra 

inflace ve výši 1,7 % neznamená, že se 

běžné výdaje nutně musí zvýšit o tuto 

hodnotu; zpochybňuje návrh na celkové 

zvýšení o 3,9 % a požaduje, aby se o 

rozpočtové prognóze pro rozpočtový rok 
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2017 ještě podrobněji diskutovalo v 

Rozpočtovém výboru před hlasováním o 

rozpočtu na podzim 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. lituje celkového zvýšení předběžného 

návrhu odhadu příjmů a výdajů 

Parlamentu na rok 2017, a to s ohledem 

na ekonomická omezení, s nimiž se potýká 

řada členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že bylo požádáno o 

mimořádné výdaje na postupné zrušení 

odchylky pro irský jazyk, které představují 

zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na 

dodatečné potřeby v oblasti bezpečnosti a 

kybernetické bezpečnosti, které 

představují zvýšení o 2 %; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 
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Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že bylo požádáno o 

mimořádné výdaje na postupné zrušení 

odchylky pro irský jazyk, které představují 

zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na 

dodatečné potřeby v oblasti bezpečnosti a 

kybernetické bezpečnosti, které 

představují zvýšení o 2 %; 

3. bere na vědomí, že bylo požádáno o 

mimořádné výdaje na postupné zrušení 

opatření v rámci dočasné odchylky pro 

používání irského jazyka, která stanovilo 

nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že bylo požádáno o 

mimořádné výdaje na postupné zrušení 

odchylky pro irský jazyk, které představují 

zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na 

dodatečné potřeby v oblasti bezpečnosti a 

kybernetické bezpečnosti, které 

představují zvýšení o 2 %; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že potřeby 

dodatečných prostředků na bezpečnost, 

kybernetickou bezpečnost a postupné 

zrušení odchylky pro irský jazyk by měly 

vyplynout z důkladného přezkoumání 

příslušného výdajového stropu, nemělo by 

proběhnout jen navýšení o další 

prostředky;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. všímá si požadavku na 2 % zvýšení 

prostředků na bezpečnost a kybernetickou 

bezpečnost, které by více než 
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zdvojnásobilo prostředky přidělené v roce 

2016; naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby poskytl Rozpočtovému 

výboru transparentním způsobem 

podrobné informace o stávajících a 

připravovaných opatřeních ke zvýšení 

bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a 

rozpis nákladů na ně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 

tomu, aby mohl řádně vykonávat všechny 

své pravomoci a bylo zajištěno řádné 

fungování orgánu, jakkoli by se v současné 

ekonomické situaci mělo hospodařit 

ukázněně a efektivně; 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 

tomu, aby mohl řádně vykonávat všechny 

své pravomoci a bylo zajištěno řádné 

fungování orgánu, jakkoli by se v současné 

ekonomické situaci mělo hospodařit 

ukázněně a efektivně a ukázat, že si je 

Parlament vědom současné situace a je 

připraven šetřit a začít u svých vlastních 

výdajů; domnívá se, že zákonné a povinné 

výdaje očekávané pro rok 2017 musí být 

velmi důkladně analyzovány ve snaze 

nalézt nějaké možné a nezbytné úspory; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 
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tomu, aby mohl řádně vykonávat všechny 

své pravomoci a bylo zajištěno řádné 

fungování orgánu, jakkoli by se v 

současné ekonomické situaci mělo 

hospodařit ukázněně a efektivně; 

tomu, aby mohl řádně vykonávat své 

základní úkoly jako spolutvůrce právních 

předpisů; zdůrazňuje, že by se v současné 

ekonomické situaci mělo hospodařit 

ukázněně a efektivně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 

tomu, aby mohl řádně vykonávat všechny 

své pravomoci a bylo zajištěno řádné 

fungování orgánu, jakkoli by se v současné 

ekonomické situaci mělo hospodařit 

ukázněně a efektivně; 

4. zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být 

poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k 

tomu, aby mohl řádně vykonávat všechny 

své pravomoci a bylo zajištěno řádné 

fungování orgánu, jakkoli by se v současné 

ekonomické situaci mělo hospodařit 

ukázněně, pragmaticky a efektivně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu 

Parlamentu a jeho každoroční valorizace 

jsou dány právními a smluvními 

povinnostmi, které nemůže Parlament 

během rozpočtového procesu ovlivnit; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  24 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 

5. poukazuje na to, že zajištění náležité  

výše financování Parlamentu je sice pro 

zajištění fungování evropské demokracie 

potřebné, důrazně se však doporučuje úsilí 

hledat možné úspory a dále zvyšovat 

efektivnost využívání veřejných finančních 

prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

by měla být znovu upravena tak, aby se 

výdaje zaměřily na hlavní činnost 

Parlamentu jako spolutvůrce právních 

předpisů; důrazně se doporučuje úsilí 

hledat možné úspory a dále zvyšovat 

efektivnost využívání veřejných finančních 

prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Younous Omarjee 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory tam, 

kde se to ukáže jako nutné, a dále 

zvyšovat efektivnost využívání veřejných 

finančních prostředků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků, aniž by 

byly přehlíženy potřeby malých jazyků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 

5. poukazuje na to, že celková výše výdajů 

je sice pro zajištění fungování evropské 

demokracie přiměřená, důrazně se však 

doporučuje úsilí hledat možné úspory a 

dále zvyšovat efektivnost využívání 

veřejných finančních prostředků; 
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zdůrazňuje také, že jsou zapotřebí úspory, 

hlavně je třeba snížit financování 

evropských politických stran a nadací z 

veřejných prostředků a snížit všechny 

příspěvky a náhrady poslancům; 

zdůrazňuje skutečnost, že v případě 

jediného sídla Parlamentu by bylo možno 

dosáhnout značných úspor; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje proto, že je oproti návrhu 

generálního tajemníka je zapotřebí 

dosáhnout nějakých úspor ještě v dalších 

oblastech, jako je pohotovostní rezerva, 

zvýšení efektivity u tlumočení a překladu, 

aniž by byla ohrožena kvalita této služby, 

spotřeba energie nebo další úspory díky 

zvýšení efektivity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá generálního tajemníka, aby 

předložil návrh, jak na internetových 

stránkách Parlamentu prezentovat 

rozpočet široké veřejnosti s dostatečnou 

podrobností a srozumitelným a uživatelsky 

vstřícným způsobem, aby se mohli všichni 

poslanci, badatelé, novináři a občané lépe 

vypouští se 
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seznámit se směry a prioritami výdajů a 

více jim porozumět; domnívá se, že 

prvním krokem by mohlo být zpřístupnit 

na internetových stránkách Parlamentu 

infografiku, která je nyní k dispozici 

pouze na intranetu; 

 (Tento pozměňovací návrh je uveden níže s 

novou formulací.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá generálního tajemníka, aby 

předložil návrh, jak na internetových 

stránkách Parlamentu prezentovat rozpočet 

široké veřejnosti s dostatečnou podrobností 

a srozumitelným a uživatelsky vstřícným 

způsobem, aby se mohli všichni poslanci, 

badatelé, novináři a občané lépe seznámit 

se směry a prioritami výdajů Parlamentu a 

více jim porozumět; domnívá se, že prvním 

krokem by mohlo být zpřístupnit na 

internetových stránkách Parlamentu 

infografiku, která je nyní k dispozici pouze 

na intranetu; 

6. vyzývá generálního tajemníka, aby 

předložil návrh, jak na internetových 

stránkách Parlamentu prezentovat rozpočet 

široké veřejnosti s dostatečnou podrobností 

a srozumitelným a uživatelsky vstřícným 

způsobem, aby se mohli všichni občané 

lépe seznámit s činnostmi a prioritami 

Parlamentu a více jim porozumět; domnívá 

se, že prvním krokem by mohlo být 

zpřístupnit na internetových stránkách 

Parlamentu infografiku, která je nyní k 

dispozici pouze na intranetu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 
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roku na rok vyvíjí rozpočet; s ohledem na 

tuto skutečnost se domnívá, že by částka 

15 milionů EUR mimořádných výdajů na 

bezpečnost v roce 2016 neměla být 

zahrnuta do základu pro výpočet 

procentního zvýšení u rozpočtu na rok 

2017, stejně jako by měly být odečteny 
mimořádné výdaje pro rok 2017, až se 

bude vypočítávat procentní zvýšení u 

rozpočtu na rok 2018; 

roku na rok vyvíjí rozpočet; domnívá se, že 

některé mimořádné výdaje na bezpečnost 

jsou pro rozpočet na rok 2017 

opodstatněné, stále větší používání 

každoročních mimořádných výdajů je 

problematické z hlediska rozpočtové 

kontroly a stability;  je přesvědčen, že 

mimořádné výdaje by měly být zahrnuty 

do základu pro výpočet procentního 

rozdílu mezi rozpočty po sobě 

následujících roků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 

roku na rok vyvíjí rozpočet; s ohledem na 

tuto skutečnost se domnívá, že by částka 

15 milionů EUR mimořádných výdajů na 

bezpečnost v roce 2016 neměla být 

zahrnuta do základu pro výpočet 

procentního zvýšení u rozpočtu na rok 

2017, stejně jako by měly být odečteny 

mimořádné výdaje pro rok 2017, až se 

bude vypočítávat procentní zvýšení u 

rozpočtu na rok 2018; 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 

roku na rok vyvíjí rozpočet; žádá lepší 

definici mimořádných výdajů, která by 

měla být zohledněna při výpočtu odhadu 

příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 

roku na rok vyvíjí rozpočet; s ohledem na 

tuto skutečnost se domnívá, že by částka 

15 milionů EUR mimořádných výdajů na 

bezpečnost v roce 2016 neměla být 

zahrnuta do základu pro výpočet 

procentního zvýšení u rozpočtu na rok 

2017, stejně jako by měly být odečteny 

mimořádné výdaje pro rok 2017, až se 

bude vypočítávat procentní zvýšení u 

rozpočtu na rok 2018; 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a 

transparentnost, pokud jde o to, jak se z 

roku na rok vyvíjí rozpočet; s ohledem na 

tuto skutečnost upozorňuje na to, že by 

částka 15 milionů EUR mimořádných 

výdajů na bezpečnost v roce 2016 je 

zahrnuta do základu pro výpočet 

procentního zvýšení u rozpočtu na rok 

2017 v oficiálních tabulkách Komise a 

Evropského parlamentu a Rady, stejně 

jako mimořádné výdaje pro rok 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. opakuje svůj požadavek, aby probíhalo 

střednědobé a dlouhodobé rozpočtové 

plánování, včetně jasných informací o 

výdajích na investice (budovy, nákupy 

atd.) a o výdajích na chod Parlamentu a na 

plnění jeho statutárních povinností, jak 

požadoval ve svém usnesení ze dne 29. 

dubna 20167 o odhadu příjmů a výdajů 

Parlamentu na rozpočtový rok 2016; 

9. opakuje svůj požadavek, aby probíhalo 

střednědobé a dlouhodobé rozpočtové 

plánování, včetně jasného rozlišení mezi 

investicemi a provozními výdaji na chod 

Parlamentu a na plnění jeho statutárních 

povinností, a to v souladu s usnesením ze 

dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a 

výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 

20167; 

__________________ __________________ 

7 Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 7 Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. opakuje svůj požadavek, aby probíhalo 

střednědobé a dlouhodobé rozpočtové 

plánování, včetně jasných informací o 

výdajích na investice (budovy, nákupy 

atd.) a o výdajích na chod Parlamentu a na 

plnění jeho statutárních povinností, jak 

požadoval ve svém usnesení ze dne 29. 

dubna 20167 o odhadu příjmů a výdajů 

Parlamentu na rozpočtový rok 2016; 

9. opakuje svůj požadavek, aby probíhalo 

střednědobé a dlouhodobé rozpočtové 

plánování, včetně jasných informací o 

výdajích na investice (budovy, nákupy 

atd.) a o výdajích na chod Parlamentu a na 

plnění jeho statutárních povinností, jak 

požadoval ve svém usnesení ze dne 29. 

dubna 20167 o odhadu příjmů a výdajů 

Parlamentu na rozpočtový rok 2016; v 

tomto ohledu žádá změnu nomenklatury 

tak, aby byly již pro rok 2017 jasně 

odděleny výdaje na investice a provozní 

výdaje; 

__________________ __________________ 

7 Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 7 Přijaté texty, P8_TA(2015)0172. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. oceňuje předsednictvo a GŘ ITEC za 

novou podobu osobních stránek poslanců 

na oficiálních internetových stránkách 

Parlamentu, která transparentněji 

seznamuje se složením a statusem jejich 

pracovního týmu (byla vytvořena nová 

kolonka pro asistenty s pododdíly pro 

asistenty, akreditované asistenty, 

akreditované asistenty (seskupení),místní 

asistenty, poskytovatele služeb, osoby 

pověřené prováděním plateb a stážisty); 

žádá generálního tajemníka, aby zajistil 

kontroly nezbytné pro uplatňování nového 

souboru předpisů pro příspěvky na 

parlamentní asistenci přijatého 
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předsednictvem dne 26. října 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Vladimír Maňka 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. žádá, aby nejméně jednou za pět let 

byl rozpočet sestaven na základě 

skutečných potřeb, a nikoli systémem 

uplatňování koeficientů; 

Or. sk 

Pozměňovací návrh  39 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyzývá generálního tajemníka, aby 

přijal potřebná opatření s cílem usnadnit 

všem poslancům, badatelům, novinářům a 

občanům obecně přístup k obsahu 

rozpočtu Parlamentu na internetových 

stránkách Parlamentu, a to 

srozumitelným a uživatelsky vstřícným 

způsobem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9c. žádá střednědobé a dlouhodobé 

rozpočtové plánování, včetně jasných 

informací o výdajích na bezpečnost a 

kybernetickou bezpečnost; s ohledem na 

nedávné události navíc vyzývá 

předsednictvo, aby aktualizovalo koncepci 

globální bezpečnosti a co nejrychleji s ní 

seznámilo Parlament, nejpozději do 

června 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. domnívá se, že jakékoli opatření v této 

oblasti by mělo vycházet z jednoznačného 

posouzení toho, jaké jsou potřeby 

Parlamentu a zda je dané opatření 

přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; 

požaduje, aby generální tajemník a 

předsednictvo předložili včas před čtením 

rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu celkové 

posouzení plánovaných bezpečnostních 

opatření společně s podrobným odhadem 

jejich rozpočtových důsledků a s jasným 

rozlišením mezi investicemi a pravidelně 

se opakujícími výdaji; 

10. domnívá se, že jakékoli opatření v této 

oblasti by mělo vycházet z jednoznačného 

posouzení toho, jaké jsou potřeby 

Parlamentu a zda je dané opatření 

přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; 

požaduje, aby generální tajemník a 

předsednictvo předložili Rozpočtovému 

výboru včas před čtením rozpočtu na rok 

2017 v Parlamentu celkové posouzení 

plánovaných bezpečnostních opatření 

společně s podrobným odhadem jejich 

rozpočtových důsledků na rozpočet na rok 

2017 a na roky následující a s jasným 

rozlišením mezi investicemi a pravidelně 

se opakujícími výdaji, a aby nastínili 

plánovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti 

Parlamentu uvnitř i vně jeho budov a 

dopad těchto opatření na rozpočet na rok 

2017; požaduje informace o finančních 

důsledcích interinstitucionálních dohod o 

administrativní spolupráci v oblasti 

bezpečnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. domnívá se, že jakékoli opatření v této 

oblasti by mělo vycházet z jednoznačného 

posouzení toho, jaké jsou potřeby 

Parlamentu a zda je dané opatření 

přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; 

požaduje, aby generální tajemník a 

předsednictvo předložili včas před čtením 

rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu celkové 

posouzení plánovaných bezpečnostních 

opatření společně s podrobným odhadem 

jejich rozpočtových důsledků a s jasným 

rozlišením mezi investicemi a pravidelně 

se opakujícími výdaji; 

10. domnívá se, že jakékoli opatření v této 

oblasti by mělo vycházet z jednoznačného 

posouzení toho, jaké jsou potřeby 

Parlamentu a zda je dané opatření 

přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; 

požaduje, aby generální tajemník a 

předsednictvo předložili včas před čtením 

rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu celkové 

posouzení rizik a plánovaných 

bezpečnostních opatření, alternativní 

návrhy uvedené pro srovnání v tabulce, 
společně s podrobným odhadem jejich 

rozpočtových důsledků a s jasným 

rozlišením mezi investicemi a pravidelně 

se opakujícími výdaji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. s ohledem na rozpočtové důsledky 

dosud přijatých rozpočtových opatření 

vyzývá předsednictvo, aby do června 2016 

projednalo koncepci globální bezpečnosti, 

a žádá generálního tajemníka, aby o tom 

informoval Rozpočtový výbor; 

vypouští se 

 (Tento bod se vypouští, protože je obsažen 

v novém bodě 10.) 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. s ohledem na rozpočtové důsledky 

dosud přijatých rozpočtových opatření 

vyzývá předsednictvo, aby do června 2016 

projednalo koncepci globální bezpečnosti, 

a žádá generálního tajemníka, aby o tom 

informoval Rozpočtový výbor; 

11. s ohledem na rozpočtové důsledky 

dosud přijatých rozpočtových opatření 

vyzývá předsednictvo, aby do června 2016 

projednalo koncepci globální bezpečnosti, 

a žádá generálního tajemníka a 

předsednictvo, aby o tom informovali 

Rozpočtový výbor; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. lituje toho, že internalizace 

pracovníků v oblasti bezpečnosti, která 

byla vedena snahou jak o větší bezpečnost, 

tak o zefektivnění nákladů, vedla ke 

snížení počtu vchodů a ke zkrácení 

otvíracích hodin v budovách, aby se 

podařilo vystačit se schváleným 

rozpočtem; upozorňuje na to, že nebyly 

patřičně zohledněny náklady, které 

vznikají například v důsledku nemocenské 

dovolené a jiných druhů dovolené; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. lituje toho, že internalizace 

pracovníků v oblasti bezpečnosti, která 

byla vedena snahou jak o větší bezpečnost, 

tak o zefektivnění nákladů, vedla ke 

snížení počtu vchodů a ke zkrácení 

otvíracích hodin v budovách, aby se 

podařilo vystačit se schváleným 

rozpočtem; upozorňuje na to, že nebyly 

patřičně zohledněny náklady, které 

vznikají například v důsledku nemocenské 

dovolené a jiných druhů dovolené; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. lituje toho, že internalizace 

pracovníků v oblasti bezpečnosti, která 

byla vedena snahou jak o větší bezpečnost, 

tak o zefektivnění nákladů, vedla ke 

snížení počtu vchodů a ke zkrácení 

otvíracích hodin v budovách, aby se 

podařilo vystačit se schváleným 

rozpočtem; upozorňuje na to, že nebyly 

patřičně zohledněny náklady, které 

vznikají například v důsledku nemocenské 

dovolené a jiných druhů dovolené; 

vypouští se 

Or. en 

 



 

AM\1089845CS.doc 25/71 PE578.714v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  48 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. lituje toho, že internalizace pracovníků 

v oblasti bezpečnosti, která byla vedena 

snahou jak o větší bezpečnost, tak o 

zefektivnění nákladů, vedla ke snížení 

počtu vchodů a ke zkrácení otvíracích 

hodin v budovách, aby se podařilo vystačit 

se schváleným rozpočtem; upozorňuje na 

to, že nebyly patřičně zohledněny náklady, 

které vznikají například v důsledku 

nemocenské dovolené a jiných druhů 

dovolené; 

12. vítá internalizaci pracovníků v oblasti 

bezpečnosti, lituje však toho, že vedla ke 

snížení počtu vchodů a ke zkrácení 

otvíracích hodin v budovách, aby se 

podařilo vystačit se schváleným 

rozpočtem; upozorňuje na to, že nebyly 

patřičně zohledněny náklady, které vznikají 

například v důsledku nemocenské 

dovolené a jiných druhů dovolené; žádá 

generálního tajemníka, aby předložil 

návrh s cílem pokračovat v internalizaci 

služeb, u nichž to bude nutné, zejména ve 

snaze zajistit co nejlepší plnění legislativní 

úlohy Evropského parlamentu a asistenci 

poslancům a zaměstnancům nebo ve 

snaze zvýšit kybernetickou bezpečnost 

Parlamentu a IT týmů, které pracují na 

vývoji vlastního softwaru Parlamentu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  49 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. lituje toho, že internalizace pracovníků 

v oblasti bezpečnosti, která byla vedena 

snahou jak o větší bezpečnost, tak o 

zefektivnění nákladů, vedla ke snížení 

počtu vchodů a ke zkrácení otvíracích 

hodin v budovách, aby se podařilo vystačit 

se schváleným rozpočtem; upozorňuje na 

to, že nebyly patřičně zohledněny náklady, 

které vznikají například v důsledku 

nemocenské dovolené a jiných druhů 

12. bere na vědomí, že internalizace 

pracovníků v oblasti bezpečnosti, která 

byla vedena snahou jak o větší bezpečnost, 

tak o zefektivnění nákladů, vedla ke 

snížení počtu vchodů a ke zkrácení 

otvíracích hodin v budovách, aby se 

podařilo vystačit se schváleným 

rozpočtem; upozorňuje na to, že nebyly 

patřičně zohledněny náklady, které vznikají 

například v důsledku nemocenské 
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dovolené; dovolené a jiných druhů dovolené; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. domnívá se, že bezpečnostní systém 

mimo prostory Parlamentu by měly i 

nadále zajišťovat belgické orgány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Markus Pieper 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá rozšíření elektronického portálu 

pro poslance (e-Portal), žádá nicméně 

generálního tajemníka, aby se v duchu tzv. 

„bezpapírové iniciativy“ zlepšila situace, 

pokud jde o současný systém zasílání 

tištěných kopií výplatních pásek 

poslancům, s cílem tento systém v 

konečném důsledku opustit, a to do konce 

roku 2017; domnívá se, že e-Portal by měl 

skýtat tuto možnost poslancům již ve 

výchozím nastavení, což by přineslo 

značné úspory času i finančních 

prostředků; 

14. bere na vědomí rozšíření 

elektronického portálu pro poslance (e-

Portal), žádá nicméně generálního 

tajemníka, aby se v duchu tzv. 

„bezpapírové iniciativy“ dále zlepšila 

situace, pokud jde o současný systém 

zasílání tištěných kopií výplatních pásek 

poslancům, s cílem tento systém v 

konečném důsledku opustit, a to do konce 

roku 2017; domnívá se, že by měla dále být 

nabízena možnost předkládání dokladů, 

výplatních pásek, smluv atd.; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  52 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá rozšíření elektronického portálu 

pro poslance (e-Portal), žádá nicméně 

generálního tajemníka, aby se v duchu 

tzv. „bezpapírové iniciativy“ zlepšila 

situace, pokud jde o současný systém 

zasílání tištěných kopií výplatních pásek 

poslancům, s cílem tento systém v 

konečném důsledku opustit, a to do konce 

roku 2017; domnívá se, že e-Portal by měl 

skýtat tuto možnost poslancům již ve 

výchozím nastavení, což by přineslo 

značné úspory času i finančních 

prostředků; 

14. bere na vědomí rozšíření 

elektronického portálu pro poslance (e-

Portal); 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  53 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá stále větší kvalitu odborného 

poradenství a výzkumu poskytovaných 

poslancům a výborům; připomíná, že s 

hodnocením účelnosti spolupráce mezi 

výzkumnou službou Evropského 

parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi 

v polovině období se počítalo již v době 

vytváření EPRS v roce 2013; žádá proto, 

aby generální tajemník toto hodnocení 

provedl a předložil Rozpočtovému výboru 

jeho výsledky do konce roku 2016; 

domnívá se, že by toto hodnocení mělo 

obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, 

kterou EPRS poskytuje, lépe odpovídala 

vývoji v příslušných tematických 

15. je přesvědčen, že aby mohli poslanci 

plnit svůj mandát, potřebují vysoce 

kvalitní poradenství a výzkum, přesto je 

však proti jakémukoli zvyšování rozpočtu 

generálního sekretariátu na tyto činnosti; 

připomíná, že s hodnocením účelnosti 

spolupráce mezi výzkumnou službou 

Evropského parlamentu (EPRS) a 

tematickými sekcemi v polovině období se 

počítalo již v době vytváření EPRS v roce 

2013; žádá proto, aby generální tajemník 

toto hodnocení provedl a předložil 

Rozpočtovému výboru jeho výsledky do 

konce roku 2016; domnívá se, že by toto 

hodnocení mělo obsahovat návrhy, jak 
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výborech; zajistit, aby podpora, kterou EPRS 

poskytuje, lépe odpovídala vývoji v 

příslušných tematických výborech a 

nepřekrývala se s jejich činnostmi ani 

nevedla ke konkurenci mezi útvary; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá stále větší kvalitu odborného 

poradenství a výzkumu poskytovaných 

poslancům a výborům; připomíná, že s 

hodnocením účelnosti spolupráce mezi 

výzkumnou službou Evropského 

parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi 

v polovině období se počítalo již v době 

vytváření EPRS v roce 2013; žádá proto, 

aby generální tajemník toto hodnocení 

provedl a předložil Rozpočtovému výboru 

jeho výsledky do konce roku 2016; 

domnívá se, že by toto hodnocení mělo 

obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, 

kterou EPRS poskytuje, lépe odpovídala 

vývoji v příslušných tematických 

výborech; 

15. vítá stále větší kvalitu odborného 

poradenství a výzkumu poskytovaných 

poslancům a výborům; připomíná, že 

Parlament nabídl pracovní místo nejvýše 

80 zaměstnancům, jichž se týkala 

restrukturalizace překladatelské služby 

Evropského hospodářského a sociálního 

výboru a Výboru regionů, a tito 

pracovníci budou pracovat ve výzkumné 

službě Evropského parlamentu (EPRS); 

připomíná, že s hodnocením účelnosti 

spolupráce mezi výzkumnou službou 

Evropského parlamentu (EPRS) a 

tematickými sekcemi v polovině období se 

počítalo již v době vytváření EPRS v roce 

2013; žádá proto, aby generální tajemník 

toto hodnocení provedl a předložil 

Rozpočtovému výboru jeho výsledky do 

konce roku 2016; domnívá se, že by toto 

hodnocení mělo obsahovat návrhy, jak 

zajistit, aby podpora, kterou EPRS 

poskytuje, lépe odpovídala vývoji v 

příslušných tematických výborech; 

očekává dále, že v důsledku snížení 

rozpočtových prostředků na externí 

zadávání studií nebo hodnocení se zvýší 

objem interní produkce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. je přesvědčen, že mobilní pracoviště 

pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na 

posouzení potřeb a využívání těchto 

možností; trvá na tom, že by neměl být 

poskytován žádný hardware, protože 

příspěvek na všeobecné výdaje skýtá 

dostatek zdrojů na pořízení 

nejmodernějších zařízení; má pochybnosti 

o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá 

mobilní pracoviště pro poslance, protože 

má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si 

poslanci a jejich kanceláře organizují svou 

práci; 

16. je přesvědčen, že mobilní pracoviště 

pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na 

posouzení potřeb a využívání těchto 

možností; má pochybnosti o tom, že by 

bylo třeba vytvářet soukromá mobilní 

pracoviště pro poslance, protože má dojem, 

že to neodpovídá tomu, jak si poslanci a 

jejich kanceláře organizují svou práci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. je přesvědčen, že mobilní pracoviště 

pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na 

posouzení potřeb a využívání těchto 

možností; trvá na tom, že by neměl být 

poskytován žádný hardware, protože 

příspěvek na všeobecné výdaje skýtá 

dostatek zdrojů na pořízení 

nejmodernějších zařízení; má pochybnosti 

o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá 

mobilní pracoviště pro poslance, protože 

má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si 

poslanci a jejich kanceláře organizují svou 

práci; 

16. je toho názoru, že by měly být 

posouzeny potřeby poslanců v jejich 

volebních obvodech, také s přihlédnutím k 

rozdílnosti volebních obvodů, aby bylo 

možno vytvořit poslancům lepší podmínky 

pro jejich práci ve volebních obvodech; je 

přesvědčen, že mobilní pracoviště pro 

poslance a podpora ve volebních obvodech 

by měly být založeny na posouzení potřeb 

a využívání těchto možností; trvá na tom, 

že by neměl být poskytován žádný 

hardware, protože příspěvek na všeobecné 

výdaje skýtá dostatek zdrojů na pořízení 

nejmodernějších zařízení; má pochybnosti 
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o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá 

mobilní pracoviště pro poslance, protože 

má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si 

poslanci a jejich kanceláře organizují svou 

práci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. je přesvědčen, že mobilní pracoviště 

pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na 

posouzení potřeb a využívání těchto 

možností; trvá na tom, že by neměl být 

poskytován žádný hardware, protože 

příspěvek na všeobecné výdaje skýtá 

dostatek zdrojů na pořízení 

nejmodernějších zařízení; má pochybnosti 

o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá 

mobilní pracoviště pro poslance, protože 

má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si 

poslanci a jejich kanceláře organizují svou 

práci; 

16. je přesvědčen, že mobilní pracoviště 

pro poslance a podpora ve volebních 

obvodech by měly být založeny na 

posouzení skutečných potřeb a využívání 

těchto možností a neměly by vyžadovat 

jakékoli vícenáklady pro Parlament; trvá 

na tom, že by neměl být poskytován žádný 

hardware, protože příspěvek na všeobecné 

výdaje skýtá dostatek zdrojů na pořízení 

nejmodernějších zařízení; má pochybnosti 

o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá 

mobilní pracoviště pro poslance, protože to 

neodpovídá tomu, jak si poslanci a jejich 

kanceláře organizují svou práci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro 

poslance důležitým prostředkem, který jim 

pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s 

jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát 

17. souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro 

poslance důležitým prostředkem, který jim 

pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s 

jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát 
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možnost instalovat si software z 

otevřených zdrojů, což by umožnilo 

výrazné úspory na poplatcích za 

komunikační technologie a zlepšily by se 

tím pracovní procesy v kancelářích 

poslanců; 

možnost instalovat si software z 

otevřených zdrojů, což by umožnilo 

výrazné úspory na poplatcích za 

komunikační technologie a zlepšily by se 

tím pracovní procesy v kancelářích 

poslanců, přičemž je třeba mít na paměti 

kybernetickou bezpečnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro 

poslance důležitým prostředkem, který jim 

pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s 

jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát 

možnost instalovat si software z 

otevřených zdrojů, což by umožnilo 

výrazné úspory na poplatcích za 

komunikační technologie a zlepšily by se 

tím pracovní procesy v kancelářích 

poslanců; 

17. souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro 

poslance důležitým prostředkem, který jim 

pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s 

jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát 

možnost instalovat si software z 

otevřených zdrojů, což by umožnilo 

výrazné úspory na poplatcích za 

komunikační technologie a zlepšily by se 

tím pracovní procesy v kancelářích 

poslanců, přičemž je třeba dbát na 

ochranu osobních údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Markus Pieper 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

18. požaduje, aby se vedle vlastnoručního 

podpisu stala běžnou praxí možnost 

podepisovat interní dokumenty 

elektronickým podpisem, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 
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zajistit spolehlivost a bezpečnost; je navíc 

přesvědčen, že by měla být snaha přestat 

používat faxy a postupně by se mělo od 

jejich používání zcela upustit; 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  61 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; je navíc 

přesvědčen, že by měla být snaha přestat 

používat faxy a postupně by se mělo od 

jejich používání zcela upustit; 

18. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; žádá, 

aby byla prokázána možnost instalovat v 

mobilních telefonech poslanců EP systém 

ověřování TAN; je navíc přesvědčen, že by 

měla být snaha přestat používat faxy a 

postupně by se mělo od jejich používání 

zcela upustit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Monika Hohlmeier, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; je navíc 

přesvědčen, že by měla být snaha přestat 

18. požaduje, aby se možnost podepisovat 

interní dokumenty elektronickým 

podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech 

případech, jako je podepisování formulářů, 

písemných prohlášení atd., přičemž je třeba 

zajistit spolehlivost a bezpečnost; 
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používat faxy a postupně by se mělo od 

jejich používání zcela upustit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá předsednictvo, aby revidovalo 

předpisy pro ukončení smluv s 

akreditovanými parlamentními asistenty; 

navrhuje, aby vedle postupů pro 

odstoupení a propuštění byla zavedena 

třetí možnost, umožňující „ukončení 

pracovních smluv vzájemnou dohodou“ 

(tj. dohodou mezi správou Parlamentu a 

příslušnými poslanci a akreditovanými 

asistenty) a řešící problém s prodlevami u 

období, kdy se mají strany dohodnout, v 

rámci procesu žádosti o propuštění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vítá novou reformu u doplňujících 

otázek k písemnému zodpovězení přijatou 

dne 3. září 2015 Výborem pro ústavní 

záležitosti, kterou požadoval Rozpočtový 

výbor při přijímání rozpočtu Parlamentu 

na rok 2016; žádá generálního tajemníka, 

aby zavedl nezbytné kontroly uplatňování 

tohoto nového výkladu; vyzývá Konferenci 

předsedů, aby provedla posouzení tohoto 
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nového režimu otázek k písemnému 

zodpovězení, pokud jde o doplňující 

otázky, a v jeho rámci analyzovala, jaké 

vzniknou úspory, a aby informovala 

Rozpočtový výbor o výsledcích tohoto 

posouzení do srpna 2016, před čtením 

rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016; 

19. lituje zvýšení celkového přídělu na 

výdaje na parlamentní asistenci 

schváleného pro rok 2016, a žádá proto, 

aby byly tyto prostředky ponechány ve 

stejné výši jako na rok 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016; 

19. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016 nebo je snížit; žádá 

podložené odůvodnění zvýšení těchto 

prostředků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  67 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016; 

19. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016, pouze provést jejich 

příslušnou valorizaci podle služebního 

řádu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a transparentní; 

navrhuje, že je nutný podrobnější a 

přesnější systém vážení a kategorizace 

parlamentních činností s cílem podat lepší 

a podrobnější přehled činností poslanců, 

což by zase přispělo k lepší komunikaci a 

k lepším kontaktům s občany; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva 

co nejdříve předloží svůj pracovní program 

a svá zjištění Rozpočtovému výboru; 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a neodráží skutečné 

činnosti a zapojení poslanců; navrhuje, 

aby bylo postupně ukončeno současné 

používání internetových stránek, které 

poslance hodnotí a řadí podle různých 

hledisek, a současně bylo dosaženo toho, 

aby byly příslušné informace k dispozici 

na osobní stránce každého poslance na 

externích, oficiálních internetových 

stránkách Parlamentu; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva 

co nejdříve předloží svůj pracovní program 

a svá zjištění Rozpočtovému výboru; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  69 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a transparentní; 

navrhuje, že je nutný podrobnější a 

přesnější systém vážení a kategorizace 

parlamentních činností s cílem podat lepší 

a podrobnější přehled činností poslanců, 

což by zase přispělo k lepší komunikaci a k 

lepším kontaktům s občany; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva 

co nejdříve předloží svůj pracovní program 

a svá zjištění Rozpočtovému výboru; 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a transparentní; 

navrhuje, že je nutný podrobnější a 

přesnější systém vážení a kategorizace 

parlamentních činností s cílem podat lepší 

a podrobnější přehled činností poslanců, 

což by zase přispělo k lepší komunikaci a k 

lepším kontaktům s občany; zejména žádá, 

aby vysvětlení hlasování a jednominutové 

projevy byly uváděny odděleně od 

vystoupení v plénu; očekává, že příslušná 

pracovní skupina předsednictva co nejdříve 

předloží svůj pracovní program a svá 

zjištění Rozpočtovému výboru; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  70 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a transparentní; 

navrhuje, že je nutný podrobnější a 

přesnější systém vážení a kategorizace 

parlamentních činností s cílem podat lepší 

a podrobnější přehled činností poslanců, 

což by zase přispělo k lepší komunikaci a 

k lepším kontaktům s občany; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva 

co nejdříve předloží svůj pracovní program 

20. je přesvědčen, že současná prezentace 

parlamentních činností poslanců na 

internetových stránkách Parlamentu není 

dostatečně přesná a transparentní; 

zdůrazňuje, že na možných řešeních 

tohoto problému právě pracuje pracovní 

skupina ad hoc tvořená členy 

předsednictva Parlamentu; očekává, že 

příslušná pracovní skupina předsednictva 

co nejdříve předloží svůj pracovní program 

a svá zjištění Rozpočtovému výboru; 
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a svá zjištění Rozpočtovému výboru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zpochybňuje přínos ústního 

vysvětlení hlasování a poukazuje na to, že 

jsou poslancům k dispozici písemná 

vysvětlení hlasování; konstatuje, že v 

současnosti probíhá ústní vysvětlení 

hlasování bezprostředně po daném 

hlasování v plénu; vyjadřuje politování 

nad vícenáklady na tlumočení, které v 

důsledku toho vznikají; naléhavě vyzývá 

generálního tajemníka, aby znovu uvážil, 

zda je ústní vysvětlení hlasování užitečné, 

a vyzývá mezitím k přesunutí ústních 

vysvětlení hlasování každý příslušný den 

až na dobu po skončení jednání podle 

pořadu jednání plenárního zasedání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. domnívá se, že nabídka odborného 

vzdělávání pro zaměstnance Evropského 

parlamentu velice často nevyhovuje 

omezením a potřebám zaměstnanců 

politických skupin a akreditovaných 

parlamentních asistentů, a tím de facto 

omezuje možnost poslanců počítat se 
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soustavným vzděláváním osob, které pro 

ně přímo či nepřímo pracují při různých 

úkolech, které jim mohou být svěřeny; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  73 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  74 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

21. zdůrazňuje, že je třeba větší 

transparentnosti, pokud jde o příspěvek 

poslancům na všeobecné výdaje; vyzývá 

předsednictvo Parlamentu, aby pracovalo 

na stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené k 

úhradě z tohoto příspěvku, aniž by při tom 
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výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

vznikly Parlamentu dodatečné náklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

21. potvrzuje svůj postoj k příspěvku na 

všeobecné výdaje, který zaujal ve svých 

rozpočtových usneseních ze dne 29. dubna 

2015 a ze dne 28. října 2015; znovu 

vyzývá k větší transparentnosti příspěvku 

na všeobecné výdaje poslanců; vyzývá 

předsednictvo Parlamentu, aby pracovalo 

na stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené k 

úhradě z tohoto příspěvku, aniž by při tom 

vznikly Parlamentu dodatečné náklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 
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která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

navrhuje, aby na internetových stránkách 

Parlamentu byly odkazy na stránky, na 

nichž poslanci nyní zveřejňují své výdaje, 

aby se zvýšila transparentnost; opakuje, že 

by k tomu nemělo být zapotřebí dalších 

zaměstnanců v sekretariátu Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svůj požadavek, aby 

předsednictvo stanovilo přesnější pravidla 

pro zodpovídání se za výdaje povolené v 

rámci příspěvku na všeobecné výdaje, 

která by mohla zahrnovat opatření ke 

zefektivnění nákladů, jako je povinnost 

poslanců zveřejňovat přehledy svých 

výdajů, což stále více poslanců již činí, a 

mohl by je doprovázet zjednodušený 

systém vracení nevyužitých prostředků; 

opakuje, že by k tomu nemělo být 

zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

21. vyzývá předsednictvo, aby znovu 

prověřilo, zda pravidla pro zodpovídání se 

za výdaje povolené v rámci příspěvku na 

všeobecné výdaje vyžadují další 

upřesnění; opakuje, že by k tomu nemělo 

být zapotřebí dalších zaměstnanců v 

sekretariátu Parlamentu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  78 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. žádá předsednictvo o lepší předpisy 

pro úhradu cest automobilem; domnívá 

se, že veškeré cesty, bez ohledu na 

vzdálenost, by měly být doloženy 

příslušnými doklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. je přesvědčen, že poslanci by měli jít 

příkladem občanům, kteří se potýkají s 

katastrofálními důsledky hospodářské 

krize v řadě členských států, a žádá proto, 

aby byly jejich platy a příspěvky sníženy o 

15 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyslovuje politování nad tím, že 

předsednictvo ještě neukončilo 

projednávání střednědobé strategie v 

oblasti nemovitostí; znovu proto opakuje 

svůj požadavek, aby byla nová 

střednědobá strategie v oblasti nemovitostí 

předložena Rozpočtovému výboru včas 

pro přípravu čtení rozpočtu na rok 2017 v 

22. připomíná, že střednědobá strategie v 

oblasti budov, kterou přijalo 

předsednictvo v roce 2010, se právě 

reviduje; vyslovuje politování nad tím, že 

předsednictvo ještě neukončilo 

projednávání střednědobé strategie v 

oblasti nemovitostí; vyzývá generálního 

tajemníka, aby předložil Rozpočtovému 
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Parlamentu; výboru novou střednědobou strategii v 

oblasti nemovitostí co nejdříve a 

nejpozději do srpna 2016 před čtením 

rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyslovuje politování nad tím, že 

předsednictvo ještě neukončilo 

projednávání střednědobé strategie v 

oblasti nemovitostí; znovu proto opakuje 

svůj požadavek, aby byla nová střednědobá 

strategie v oblasti nemovitostí předložena 

Rozpočtovému výboru včas pro přípravu 

čtení rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu; 

22. konstatuje, že předsednictvo ještě 

neukončilo projednávání střednědobé 

strategie v oblasti nemovitostí; znovu proto 

opakuje svůj požadavek, aby byla nová 

střednědobá strategie v oblasti nemovitostí 

předložena Rozpočtovému výboru včas pro 

přípravu čtení rozpočtu na rok 2017 v 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Jean Arthuis 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. žádá, aby se v rozpočtu věrným 

způsobem promítala situace souboru 

budov Evropského parlamentu; v této 

souvislosti žádá, aby byly náklady na 

budovu Konrad Adenauer jasně uvedeny v 

konečném rozpočtu Parlamentu, žádá, 

aby v budoucnu byly všechny investice do 

nemovitostí zapsány do rozpočtu, aby 

nemuselo docházet ke sběrným převodům; 

Or. fr 



 

AM\1089845CS.doc 43/71 PE578.714v02-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  83 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá předsednictvo, aby předložilo 

dlouhodobou strategii pro budovy 

Parlamentu; je přesvědčen. že jedním ze 

zdrojů zkušeností pro tuto dlouhodobou 

strategii by měla být zpráva o důvodech 

zpoždění a zvýšených nákladů u Domu 

evropských dějin; 

23. žádá předsednictvo, aby předložilo 

dlouhodobou strategii pro budovy 

Parlamentu; znovu opakuje, že k 

dlouhodobým investicím, jako jsou 

stavební projekty Parlamentu, je třeba 

přistupovat obezřetně a transparentně; 

trvá na nutnosti zajistit přísné řízení 

nákladů, plánování projektů a dohled; 

znovu vyzývá k tomu, aby byl rozhodovací 

proces v souvislosti s politikou v oblasti 

nemovitostí transparentní a vycházel 

z včas poskytovaných informací, s 

patřičným přihlédnutím k článku 203 

finančního nařízení; je přesvědčen. že 

jedním ze zdrojů zkušeností pro tuto 

dlouhodobou strategii by měla být zpráva o 

důvodech zpoždění a zvýšených nákladů u 

Domu evropských dějin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Gérard Deprez 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. soudí, že svolení k vypracování studie 

týkající se renovace budovy Paul Henri 

Spaak (PHS) by mělo být podmíněno 

poskytnutím dalších upřesnění, mj. 

informace, jaké různé možnosti renovace 

a využívání budovy mají být předmětem 

této studie; v této souvislosti vyzývá 

24. žádá více informací o aktuálním stavu 

projektu renovace budovy PHS; požaduje, 

aby byla zahájena studie týkající se 

renovace a aby ji projednalo 

předsednictvo; očekává, že při stanovávín 

harmonogramu renovace vezme 

předsednictvo v úvahu nutnost zdravých a 
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předsednictvo, aby položilo základy k 

přeměně budovy PHS na objekt, který bude 

příkladem nejmodernějších možností z 

hlediska energetické účinnosti; 

bezpečných pracovních podmínek; žádá, 

aby předsednictvo informovalo 

Rozpočtový výbor o všech krocích, co 

nejdříve to bude možné; v této souvislosti 

vyzývá předsednictvo, aby položilo 

základy k přeměně budovy PHS na objekt, 

který bude příkladem nejmodernějších 

možností z hlediska energetické účinnosti, 

a aby urychleně přikročilo k modernizaci 

budovy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá příslušné místopředsedy, aby 

předložili Rozpočtovému výboru zprávu o 

průběhu prací na budově KAD; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Frédérique Ries, 

Marietje Schaake, Cora van Nieuwenhuizen, Gérard Deprez, Merja Kyllönen, Jan 

Philipp Albrecht, Dennis de Jong, Elly Schlein, Michaela Šojdrová, Jeppe Kofod, 

Anneleen Van Bossuyt, Benedek Jávor, Lara Comi, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Tomáš 

Zdechovský, Anneliese Dodds, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Pina Picierno, Daniele 

Viotti, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. domnívá se, že strukturální a 

organizační reformy s cílem dosáhnout 

větší efektivnosti, environmentální 
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udržitelnosti a účinnosti by měly dále 

pokračovat důkladným zkoumáním 

možných synergií a úspor; připomíná, jak 

výrazných úspor by bylo možno dosáhnout 

tím, že by měl Parlament pouze jediné 

pracovní místo namísto současných tří 

(Brusel, Štrasburk a Lucemburk); 

zdůrazňuje, že tento proces by měl 

probíhat, aniž by byla ohrožena vysoce 

kvalitní legislativní práce Parlamentu, 

výkon jeho rozpočtových a kontrolních 

pravomocí nebo kvalita pracovních 

podmínek poslanců, asistentů a 

zaměstnanců; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vítá návrh snížit svůj plán pracovních 

míst v roce 2017 o 60 míst v souladu s 

dohodou, k níž dospěl s Radou při jednání 

o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské 

unie na rozpočtový rok 2016 schváleném 

dohodovacím výborem v rámci 

rozpočtového procesu dne 17. listopadu 

2015; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  88 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vítá návrh snížit svůj plán pracovních 25. bere na vědomí návrh snížit svůj plán 
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míst v roce 2017 o 60 míst v souladu s 

dohodou, k níž dospěl s Radou při jednání 

o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské 

unie na rozpočtový rok 2016 schváleném 

dohodovacím výborem v rámci 

rozpočtového procesu dne 17. listopadu 

2015; 

pracovních míst v roce 2017 o 60 míst v 

souladu s dohodou, k níž dospěl s Radou 

při jednání o návrhu souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na rozpočtový rok 2016 

schváleném dohodovacím výborem v 

rámci rozpočtového procesu dne 17. 

listopadu 2015; žádá však, aby došlo ke 

skutečnému snížení celkového plánu 

pracovních míst, které se bude týkat všech 

kategorií zaměstnanců bez výjimky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. připomíná, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být vyňat z cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 % v souladu s 

rozhodnutími přijatými pro rozpočtové 

roky 2014, 2015 a 2016; 

26. připomíná, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být zahrnut do z cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Jean Arthuis 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. připomíná, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být vyňat z cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 % v souladu s 

rozhodnutími přijatými pro rozpočtové 

roky 2014, 2015 a 2016; 

26. připomíná, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být vyňat z cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 % v souladu s 

rozhodnutími přijatými pro rozpočtové 

roky 2014, 2015 a 2016; táže se nicméně 

na důvody vysoké míry neobsazenosti 
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pracovních míst v politických skupinách 

(v průměru 26,16 % v březnu 2016, tedy 

plná čtvrtina míst); žádá proto, aby bylo 

vytváření nových pracovních míst 

podmíněno výrazným snížením této míry; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  91 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. žádá generálního tajemníka, aby 

vyhlašoval výběrová řízení pro všechny 

kategorie zaměstnanců, včetně 

akreditovaných parlamentních asistentů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  92 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. podporuje dodatečná pracovní místa 

potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka; vyjímá tato dodatečná 

místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 

% v souladu s doporučením Komise; žádá 

generálního tajemníka, aby konzultoval s 

irskými poslanci, jak by bylo možno 

používání irského jazyka racionalizovat, 

aniž by byla ohrožena práva, která jsou 

poslancům zaručena; 

27. podporuje dodatečná pracovní místa 

potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka; vyjímá tato dodatečná 

místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 

% v souladu s doporučením Komise; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  93 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. podporuje dodatečná pracovní místa 

potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka; vyjímá tato dodatečná 

místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 

% v souladu s doporučením Komise; žádá 

generálního tajemníka, aby konzultoval s 

irskými poslanci, jak by bylo možno 

používání irského jazyka racionalizovat, 

aniž by byla ohrožena práva, která jsou 

poslancům zaručena; 

27. bere na vědomí dodatečná pracovní 

místa potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka, která by měla tudíž být 

započtena pro účely cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 %; žádá generálního 

tajemníka, aby konzultoval s irskými 

poslanci, jak by bylo možno používání 

irského jazyka racionalizovat, aniž by byla 

ohrožena práva, která jsou poslancům 

zaručena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. podporuje zavedení tlumočení do 

mezinárodního znakového jazyka u všech 

rozprav v plénu, aby byly alespoň tyto 

rozpravy skutečně přístupné všem 

evropským občanům; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  95 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; žádá generálního 

tajemníka, aby předložil další návrhy na 

racionalizaci těchto služeb, například na 

větší míru překladů a tlumočení na 

požádání; 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; je si vědom kvality a 

přidané hodnoty služeb tlumočníků; žádá, 

aby byla v brzké době uzavřena 

životaschopná dohoda mezi generálním 

tajemníkem a zástupci tlumočníků, v níž 

by se snoubily pracovní podmínky vysoké 

kvality s efektivním řízením této činnosti, 

aby nevznikaly situace nárazově 

neúměrně dlouhé pracovní doby a celkové 

nejistoty mezi tlumočníky; žádá 

generálního tajemníka, aby předložil další 

návrhy, například na větší míru překladů a 

tlumočení na požádání, zejména u činností 

meziskupin v Evropském parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; žádá generálního 

tajemníka, aby předložil další návrhy na 

racionalizaci těchto služeb, například na 

větší míru překladů a tlumočení na 

požádání; 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; žádá generálního 

tajemníka, aby předložil další návrhy na 

racionalizaci těchto služeb, například na 

větší míru překladů a tlumočení na 

požádání; domnívá se, že systém 

jazykových profilů, který se používá od 

října 2014 u pozměňovacích návrhů ve 

výborech, je příkladem zefektivnění, jaká 

lze provést; naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby se zabýval možností 

rozšířit tento systém jazykových profilů i 

na další oblasti parlamentní činnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  97 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; žádá generálního 

tajemníka, aby předložil další návrhy na 

racionalizaci těchto služeb, například na 

větší míru překladů a tlumočení na 

požádání; 

28. vítá pokrok, jehož se podařilo 

dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti 

překladu a tlumočení; žádá generálního 

tajemníka, aby předložil další návrhy na 

racionalizaci těchto služeb, a to se zřetelem 

k sociálním právům, například na větší 

míru překladů a tlumočení na požádání; 

domnívá se, že tlumočení a překlad jsou 

těžištěm evropské demokracie otevřené 

všem, vyzývá v tomto ohledu k tomu, 

abychom nepřistupovali na žádnou 

reformu, která by uškodila co nejširší a co 

nejinkluzivnější přístupnosti činností a 

dokumentů Evropského parlamentu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  98 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. domnívá se, že bod rozpočtu „Výdaje 

ve prospěch zaměstnanců orgánu“, a 

zejména dotace vyplácené 

zaměstnaneckým organizacím z položky 

1603 03 „Společenské aktivity“ by měly 

být spravovány transparentněji a společně 

všemi zaměstnanci, buď prostřednictvím 

výboru zaměstnanců, nebo 

prostřednictvím výboru akreditovaných 

parlamentních asistentů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  99 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá předsednictvo, aby 

vyhodnotilo a v případě nutnosti 

revidovalo předpisy upravující postavení 

stážistů a aby mj. zavedlo minimální 

odměnu a sjednotilo cenové nabídky v 

případě stravování pro všechny stážisty 

jak ve správě Parlamentu, tak v 

kancelářích poslanců, aby bylo zajištěno 

rovné zacházení a byla chráněna sociální 

práva stážistů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá předsednictvo, aby revidovalo 

předpisy pro úhradu výdajů na služební 

cesty mezi třemi pracovními místy 

Parlamentu, pokud jde o výdaje 

akreditovaných asistentů, a sjednotilo je s 

předpisy vztahujícími se na všechny 

ostatní zaměstnance; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 
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Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. domnívá se, že by měl být zaveden 

třetí postup umožňující ukončit smlouvu 

mezi poslancem a asistentem vzájemnou 

dohodou; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  102 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. žádá od generálního tajemníka 

každoroční informační zprávu o vysokých 

úřednících, jimž skončila smlouva s 

Evropským parlamentem a kteří by se ve 

svým nových funkcích mohli ocitnout ve 

střetu zájmů, jak se uvádí v článku 16 

služebního řádu úředníků Evropské unie; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  103 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedzhmi Ali, Louis 

Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

29. má mimořádně značné výhrady vůči 

návrhu internalizovat službu řidičů tak, že 

externího poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; domnívá 



 

AM\1089845CS.doc 53/71 PE578.714v02-00 

 CS 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

29. zpochybňuje přínos i zvýšené výdaje 

navrhované internalizace služby řidičů 

tak, že externího poskytovatele této služby 

nahradí Parlament svými smluvními 

zaměstnanci, což bude znamenat okamžité 

výdaje navíc ve výši zhruba 3,7 milionu 

EUR; domnívá se, že lepší alternativou by 

byla dobře koncipovaná externí smlouva 

uzavřená podle platných pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek, v níž by byl 

externí poskytovatel služeb jednoznačně 

povinen převzít odpovědnost za bezpečnost 

a za ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 29. lituje návrhu internalizovat službu 
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službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

řidičů tak, že externího poskytovatele této 

služby nahradí Parlament svými smluvními 

zaměstnanci, což bude znamenat okamžité 

výdaje navíc ve výši zhruba 3 miliony 

EUR; domnívá se, že lepší alternativou by 

byla dobře koncipovaná externí smlouva 

uzavřená podle platných pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek, v níž by byl 

externí poskytovatel služeb jednoznačně 

povinen převzít odpovědnost za bezpečnost 

a za ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; v 

každém případě je přesvědčen, že služba 

řidičů by měla být poskytována pouze při 

cestách mezi letištěm nebo nádražím a 

pracovním místem; domnívá se, že veškeré 

ostatní cesty by si měli poslanci zařizovat 

soukromě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Daniele Viotti, Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

29. nesouhlasí s návrhem internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což by znamenalo okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

se, že lepší alternativou je dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů; mimoto trvá 

na tom, že je nezbytné zaručit důstojné 

pracovní podmínky a mzdu; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  107 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 2,7 milionu EUR; domnívá 

se, že lepší alternativou by byla dobře 

koncipovaná externí smlouva uzavřená 

podle platných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, v níž by byl externí 

poskytovatel služeb jednoznačně povinen 

převzít odpovědnost za bezpečnost a za 

ověření spolehlivosti řidičů a také za 

důstojné pracovní podmínky a mzdu; 

29. bere na vědomí návrh internalizovat 

službu řidičů tak, že externího 

poskytovatele této služby nahradí 

Parlament svými smluvními zaměstnanci, 

což bude znamenat okamžité výdaje navíc 

ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; 

podporuje zásadu internalizace, pokud 

náklady s ní spojené nepřekračují náklady 

stávajícího systému a pokud umožňuje 

důstojné pracovní podmínky a mzdu pro 

řidiče, větší podíl řidiček v jejich řadách a 

používání ekologičtějších vozidel; 
domnívá se také , že pokud by měly 

náklady zůstat takto vysoké, byla by 

alternativou dobře koncipovaná externí 

smlouva uzavřená podle platných pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek, v níž by 

byl externí poskytovatel služeb 

jednoznačně povinen převzít odpovědnost 

za bezpečnost a za ověření spolehlivosti 

řidičů a také za důstojné pracovní 

podmínky a mzdu, větší podíl řidiček v 

jejich řadách a používání ekologičtějších 

vozidel; žádá, aby před přijetím jakéhokoli 

rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému 

výboru podrobné informace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Nils Torvalds, Gérard Deprez 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. žádá generálního tajemníka, aby vedl 

konzultace s belgickými orgány s cílem 

vypouští se 
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zajistit snadný přístup k novému 

vlakovému spojení mezi železniční stanicí 

Brussels-Luxembourg a letištěm 

Zaventem a jeho celkové optimální 

využívání, což by mohlo zahrnovat i 

akceptování průkazů poslanců namísto 

nynějšího systému laissez passer; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; 

zdůrazňuje, že by měla být formou studie 

prozkoumána možnost úplného přechodu 

na elektrický pohon do konce tohoto 

desetiletí; 

31. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; 

zdůrazňuje skutečnost, že by pro cesty na 

letiště a z letiště mělo být 

upřednostňováno používání minivanů a 

autobusů s odjezdem ve stanovené časy; 
zdůrazňuje, že by měla být formou studie 

prozkoumána možnost úplného přechodu 

na elektrický pohon do konce tohoto 

desetiletí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; 

zdůrazňuje, že by měla být formou studie 

prozkoumána možnost úplného přechodu 

31. je přesvědčen, že ve vozovém parku by 

měla být nákladově efektivnější, spotřebou 

úspornější a bezpečnější vozidla; žádá 

generálního tajemníka, aby podal zprávu 

o možnosti úplného přechodu na elektrický 
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na elektrický pohon do konce tohoto 

desetiletí; 

pohon do konce tohoto desetiletí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  111 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Jean Arthuis 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání 

o tom, aby soustavně nabízela nejlevnější 

možnosti cestování pro poslance a všechny 

kategorie zaměstnanců; 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl 

jednání; vyzývá cestovní kancelář, aby ve 

větší míře prováděla srovnávání cen; žádá 

cestovní kancelář, aby při rezervacích 

aktivně usilovala o levnější jízdenky či 

letenky a aby obecně nabízela výhodnější 

ceny pro poslance a všechny kategorie 

zaměstnanců; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání 

o tom, aby soustavně nabízela nejlevnější 

možnosti cestování pro poslance a všechny 

kategorie zaměstnanců; 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání 

o tom, aby soustavně nabízela nejlevnější 

možnosti cestování, ať již letecky, nebo po 

železnici, pro poslance a všechny kategorie 

zaměstnanců; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  113 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání 

o tom, aby soustavně nabízela nejlevnější 

možnosti cestování pro poslance a všechny 

kategorie zaměstnanců; 

32. žádá generálního tajemníka, aby s 

cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání 

o tom, aby soustavně nabízela nejlevnější 

možnosti cestování pro poslance a všechny 

kategorie zaměstnanců, přičemž musí být 

zajištěno stejné pohodlí, zvláště při 

dálkových letech, a stejné obecné 

podmínky pro změny rezervace jízdenek či 

letenek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Helga Trüpel, Michael Cramer 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. zjišťuje, že zatímco zaměstnanci 

Parlamentu mají bezplatné parkování, 

těm z nich, kteří používají veřejnou 

dopravu, se hradí pouze polovina ceny 

celoroční předplacené jízdenky; žádá 

generálního tajemníka, aby vytvořil 

odhad, kolik činí pomyslná roční dotace 

těm, kteří jezdí do práce automobilem, ve 

srovnání s těmi, kteří používají jiné 

dopravní prostředky, a předložil návrhy, 

jak napravit možné nerovné zacházení při 

používání různých způsobů dopravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 
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Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. připomíná generálnímu tajemníkovi, 

aby podal Rozpočtovému výboru zprávu o 

vyhodnocení kampaně před volbami do 

Parlamentu v roce 2014 a také o účinnosti 

komunikačních opatření Parlamentu 

zaměřených na širokou veřejnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. oceňuje úlohu informačních kanceláří 

Parlamentu při zvyšování informovanosti o 

činnostech a Parlamentu a Unie obecně; 

je přesvědčen, že i u informačních 

kanceláří Parlamentu by měla plánována 

opatření ke zefektivnění činnosti; domnívá 

se, že informační kanceláře Parlamentu 

by měly být v co nejvíce případech 

umístěny v téže budově a sdílet stejné 

kancelářské služby jako zastoupení 

Komise; požaduje vyhodnocení cílů, úkolů 

a výkonnosti informačních kanceláří 

Parlamentu, na jehož základě by měly být 

vytyčeny priority; 

34. žádá kompletní revizi informačních 

kanceláří Parlamentu a zastoupení Komise;  

domnívá se, že by měly být umístěny v 

téže budově a sdílet stejné kancelářské 

služby, a tím snížit náklady; požaduje 

vyhodnocení cílů, na jehož základě by 

měly být vytyčeny priority; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Jean-Paul Denanot, Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. opakuje, že by mělo být učiněno 

maximum pro to, aby bylo zajištěno, že 

šíření informací a zpráv Parlamentu, 

včetně útvarů Parlamentu, které přijímají 

skupinové návštěvy, bude fungovat ve 

všech 24 úředních jazycích Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. je přesvědčen, že by měly být nově 

nastaveny priority rozpočtu Parlamentu, 

aby se zaměřil na hlavní činnost orgánu 

jako spolutvůrce právních předpisů; 

zpochybňuje v tomto ohledu přidanou 

hodnotu komunikačních a propagačních 

kampaní Parlamentu, zejména ceny LUX, 

jejíž náklady dosáhly v roce 2014 

historického maxima 906 902 EUR; žádá, 

aby byly co nejdříve k dispozici výsledky 

průzkumu, v jaké míře veřejnost zná cenu 

LUX; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím otevřít Parlamentarium v 
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Berlíně, které nemá žádné přímé vazby na 

činnosti Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. má pochybnosti o rozhodnutí 

Evropského parlamentu financovat 

Parlamentarium v Berlíně, aniž by byly 

plánovány podobné instituce ve všech 

ostatních evropských hlavních městech; 

domnívá se, že Parlamentaria by měla být 

pouze ve městech, ve kterých sídlí 

Evropský parlament; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34b. bere na vědomí výstavbu 

miniparlamentarií v Berlíně (má být 

otevřeno 9. května 2016) a ve Štrasburku 

(2017); žádá nicméně více informací o 

rozpočtovém dopadu budování takovýchto 

instalací v dalších městech po celé Unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Paul Rübig 



 

PE578.714v02-00 62/71 AM\1089845CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34b. požaduje, aby byla posouzena 

možnost užší spolupráce s ARTE ve 

Štrasburku s cílem vytvořit evropský 

mediální hub pro účely vzdělávání 

mladých novinářů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34b. žádá generálního tajemníka, aby 

předložil zprávu o podnicích a 

organizacích, kterým byl poskytnut 

přístup do Evropského parlamentu, aby 

zde mohly konat fóra související s jejich 

činnostmi; žádá generálního tajemníka, 

aby zachovával rovnováhu mezi různými 

odvětvími a různými typy organizací, jimž 

je poskytnut přístup do Evropského 

parlamentu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  124 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby koncipoval podrobné 

35. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby předložil podrobnou zprávu 
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ujednání o plném sdílení podpůrných 

útvarů a služeb mezi Parlamentem, 

Výborem regionů a Evropským 

hospodářským a sociálním výborem; 

o plnění administrativních částí dohod o 

spolupráci mezi Parlamentem, Výborem 

regionů a Evropským hospodářským a 

sociálním výborem a na jejím základě 

koncipoval možná ujednání o další 

administrativní spolupráci v oblastech, 

jako je logistika, infrastruktura nebo 

bezpečnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby koncipoval podrobné 

ujednání o plném sdílení podpůrných 

útvarů a služeb mezi Parlamentem, 

Výborem regionů a Evropským 

hospodářským a sociálním výborem; 

35. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby koncipoval podrobné 

ujednání o plném sdílení podpůrných 

útvarů a služeb mezi Parlamentem, 

Výborem regionů a Evropským 

hospodářským a sociálním výborem; žádá 

generálního tajemníka, aby provedl studii 

toho, zda by byly možné také synergie při 

plnění kancelářských úkolů a služeb mezi 

Parlamentem, Komisí a Radou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. naléhavě vyzývá generálního 

tajemníka, aby objasnil situaci kolem 

současné správy parlamentní posilovny a 

o současném využívání zaměstnanců 

Parlamentu v tomto ohledu; žádá dále 
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podrobné informace o současném stavu 

probíhajícího soudního sporu a o 

možnostech, které jsou na stole, aby byla 

zajištěna její efektivní a nákladově účelná 

správa v budoucnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vítá omezenější a účelnější používání 

přepravních kontejnerů (cantines); 

doporučuje společné využívání těchto 

kontejnerů při cestách do Štrasburku; 

36. vítá omezenější a účelnější používání 

přepravních kontejnerů (cantines); 

doporučuje společné využívání těchto 

kontejnerů při cestách do Štrasburku; 

připomíná, jak výrazných úspor by bylo 

možno dosáhnout tím, že by měl 

Parlament pouze jediné pracovní místo 

namísto současných tří (Brusel, Štrasburk 

a Lucemburk); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vítá omezenější a účelnější používání 

přepravních kontejnerů (cantines); 

doporučuje společné využívání těchto 

kontejnerů při cestách do Štrasburku; 

36. vybízí k účelnému používání 

přepravních kontejnerů (cantines); 

doporučuje společné využívání těchto 

kontejnerů při cestách do Štrasburku; 

současně však trvá na tom, že snížení 

objemu služeb při přepravě dokumentů do 

Štrasburku – jako třeba zavedení menších 

přepravních kontejnerů nebo omezení 

množství dokumentů na jeden kontejner 
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na poslance – by neúměrně omezilo 

poslance při výkonu jejich mandátu, a 

proto to odmítá; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  129 

Richard Ashworth, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ulrike Lunacek, Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. připomíná své usnesení ze dne 20. 

listopadu 2013 o umístění sídel orgánů 

Evropské unie1, ve kterém byla výše 

nákladů geografické rozptýlenosti 

odhadována mezi 156 a 204 miliony EUR 

a rovnající se 10 % rozpočtu Parlamentu; 

zdůrazňuje, že tato zpráva také odhaduje, 

že dopad geografické rozptýlenosti na 

životní prostředí se pohybuje mezi 11 000 

a 19 000 tunami emisí CO2; opakuje, že 

vinou této rozptýlenosti vnímá veřejnost 

Parlament negativně; žádá proto časový 

plán pro zavedení jediného sídla; 

 __________________ 

 1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0498. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Clare Moody 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. zdůrazňuje, že by mohlo být dosaženo 

výrazných dlouhodobých úspor, pokud by 

se Parlament přestěhoval do jediného 

sídla; v několika usneseních to 
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požadovala převážná většina v 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. žádá generálního tajemníka, aby 

bezezbytku naplňoval ducha i literu nového 

finančního nařízení, pokud jde o 

ekologické zadávání veřejných zakázek, 

tím, že bude v tomto směru posílena 

strategie Parlamentu pro zadávání 

veřejných zakázek; 

37. žádá generálního tajemníka, aby 

bezezbytku naplňoval ducha i literu nového 

finančního nařízení, pokud jde o 

ekologické a ekonomicky efektivní 

zadávání veřejných zakázek, tím, že bude v 

tomto směru posílena strategie Parlamentu 

pro zadávání veřejných zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. vítá zavedení opatření k zajištění 

ekologičtějšího a sociálnějšího zadávání 

veřejných zakázek vyplývajícího z revize 

finančního nařízení; lituje toho, že 

neexistuje oddělení, jako je  EMAS, které 

by se věnovalo sociálním otázkám, 

zejména při vypracovávání smluvních 

postupů u veřejných zakázek, jichž se 

evropské instituce účastní, a zajišťovalo 

by kontrolu plnění smluv; vyzývá k 

vytvoření takovéhoto oddělení v 

Evropském parlamentu; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  133 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. podněcuje k tomu, abychom dále 

pokračovali ve snaze o úspory energie, 

neboť diskuse o rozpočtu na rok 2016 

ukázaly, že je stále prostor ke zlepšení; 

38. podněcuje k tomu, abychom dále 

pokračovali ve snaze o úspory energie, 

zejména pokud jde o osvětlení a vytápění 

budov, neboť diskuse o rozpočtu na rok 

2016 ukázaly, že je stále prostor ke 

zlepšení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. žádá zákaz PET lahví rozdávaných 

při schůzích a jejich nahrazení jinými 

způsoby distribuce nápojů, které budou 

efektivnější z hlediska nákladů a 

znečištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. podněcuje k většímu prosazování 

zdravé a organické stravy; žádá proto dále 

předsednictvo, aby posoudilo možnosti, 

jak zajistit zdravou stravu, nejen pokud 
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jde o diverzifikaci služeb, ale také – a 

především – pokud jde o zajištění 

čerstvého ovoce a zeleniny za příznivější 

ceny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. nevidí žádný přínos v poskytování 

finanční podpory Evropskému 

parlamentnímu sdružení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. nevidí žádný přínos v poskytování 

finanční podpory Evropskému 

parlamentnímu sdružení; 

vypouští se 

 (Evropské parlamentní sdružení musí být 

zachováno.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Paul Rübig, Albert Deß, Manfred Weber, Markus Ferber, Michael Gahler, Elisabeth 

Köstinger, Axel Voss, Sven Schulze, Claudia Schmidt, Ulrike Müller, Csaba Sógor, 

Andrzej Grzyb, Angélique Delahaye, Anne Sander, Mercedes Bresso, Dieter-Lebrecht 

Koch, Monika Hohlmeier, Herbert Dorfmann 
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Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. nevidí žádný přínos v poskytování 

finanční podpory Evropskému 

parlamentnímu sdružení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Jean-Paul Denanot 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. je přesvědčen, že činnosti Sdružení 

bývalých poslanců by měli financovat jeho 

současní nebo bývalí členové, kteří mají o 

činnost tohoto sdružení zájem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. je přesvědčen, že činnosti Sdružení 

bývalých poslanců by měli financovat jeho 

současní nebo bývalí členové, kteří mají o 

činnost tohoto sdružení zájem; 

vypouští se 

 (Evropské parlamentní sdružení musí být 

zachováno.) 

Or. en 

 



 

PE578.714v02-00 70/71 AM\1089845CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  141 

Paul Rübig, Andrey Kovatchev, Markus Ferber, Catherine Bearder, Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. je přesvědčen, že činnosti Sdružení 

bývalých poslanců by měli financovat jeho 

současní nebo bývalí členové, kteří mají o 

činnost tohoto sdružení zájem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. vyzývá generálního tajemníka a 

předsednictvo Parlamentu, aby bedlivě 

sledovali práci komisařky Georgievové na 

sestavování rozpočtu založeném na 

výkonnosti; naléhavě vyzývá všechny 

strany, které se účastní vypracovávání 

odhadu příjmů a výdajů Parlamentu, aby 

stanovily negativní priority, aby se tak 

uvolnily výdaje pro hlavní odpovědnosti 

Parlamentu; považuje tento proces za 

obzvláště zásadní v souvislosti s rostoucí 

legislativní úlohou Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Richard Ashworth 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 b (nový) 



 

AM\1089845CS.doc 71/71 PE578.714v02-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40b. konstatuje, že prostředky vyčleněné 

na financování evropských politických 

stran a evropských politických nadací činí 

2,7 % rozpočtu na rok 2017; je 

přesvědčen, že by se financování 

evropských politických stran nemělo 

zvyšovat a že díl rozpočtu evropských 

politických nadací financovaný 

Parlamentem je příliš vysoký a měl by být 

snížen z 85 % na 50 %; domnívá se, že 

politické strany i nadace by měly začít být 

plně financovány příslušnými stranami v 

členských státech nebo z jiných „vlastních 

zdrojů financování“; 

Or. en 

 


