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Pozměňovací návrh 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Návrh rozhodnutí1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. uděluje absolutorium řediteli 
Úřadu Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací absolutorium za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018 / 
odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria 
řediteli Úřadu Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

1. uděluje řediteli Úřadu Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací absolutorium 
za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Návrh rozhodnutí1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. uděluje absolutorium řediteli 
Úřadu Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací absolutorium za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018 / 
odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria 
řediteli Úřadu Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací za plnění 
rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

1. uděluje řediteli Úřadu Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací absolutorium 
za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 
2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa
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Návrh rozhodnutí2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. schvaluje uzavření účtů Úřadu 
Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací za 
rozpočtový rok 2018 / odkládá uzavření 
účtů Úřadu Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací za rozpočtový 
rok 2018;

1. schvaluje uzavření účtů Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací za rozpočtový 
rok 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením konstatuje, že 
úřad kvůli nedostatku vlastních zdrojů 
nesdílí zdroje s jinými agenturami; 
konstatuje však, že úřad v roce 2014 
podepsal meziútvarovou dohodu s 
agenturou ENISA za účelem sdílení zdrojů 
v oblasti interních kontrol a že tuto dohodu 
stále plně využívá; s uspokojením 
konstatuje, že úřad v roce 2019 zahájil 
společný projekt pro sdílení IT 
infrastruktury s několika společnými 
podniky;

5. se znepokojením konstatuje, že 
úřad kvůli nedostatku vlastních zdrojů 
nesdílí zdroje s jinými agenturami; 
konstatuje však, že úřad v roce 2014 
podepsal meziútvarovou dohodu s 
agenturou ENISA za účelem sdílení zdrojů 
v oblasti interních kontrol a že tuto dohodu 
stále plně využívá; s uspokojením 
konstatuje, že úřad v roce 2019 zahájil 
společný projekt pro sdílení IT 
infrastruktury s několika společnými 
podniky; tuto iniciativu vítá a naléhavě 
vyzývá úřad, aby dále prověřil možnosti 
externalizace svých úkolů a spolupráce s 
jinými orgány a subjekty Unie v 
činnostech, které se překrývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ryszard Czarnecki
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením konstatuje, že 
úřad kvůli nedostatku vlastních zdrojů 
nesdílí zdroje s jinými agenturami; 
konstatuje však, že úřad v roce 2014 
podepsal meziútvarovou dohodu s 
agenturou ENISA za účelem sdílení zdrojů 
v oblasti interních kontrol a že tuto dohodu 
stále plně využívá; s uspokojením 
konstatuje, že úřad v roce 2019 zahájil 
společný projekt pro sdílení IT 
infrastruktury s několika společnými 
podniky;

5. se znepokojením konstatuje, že 
úřad kvůli nedostatku vlastních zdrojů 
nesdílí zdroje s jinými agenturami; 
konstatuje však, že úřad v roce 2014 
podepsal meziútvarovou dohodu s 
agenturou ENISA za účelem sdílení zdrojů 
v oblasti interních kontrol, kterou 
agentura ENISA ke dni 1. ledna 2020 v 
důsledku strukturálních změn v této 
agentuře a v důsledku rozšíření jejího 
mandátu ukončila; s uspokojením 
konstatuje, že úřad zahájil společný projekt 
pro sdílení IT infrastruktury a další 
projekty v oblasti IT s několika společnými 
podniky a agenturami Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. pozastavuje se nad informací 
uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že 
dne 4. května 2018 úřad podepsal s 
jednou společností rámcovou smlouvu na 
poskytování administrativních a 
sekretářských služeb na období čtyř let v 
maximální hodnotě 433 000 EUR (platby 
v roce 2018: 27 655 EUR) a počínaje 
červnem 2018 pracovali v úřadu kromě 
jeho 27 vlastních zaměstnanců v průměru 
čtyři zaměstnanci této společnosti; 
zdůrazňuje, že využití této smlouvy na 
poskytnutí pracovníků není v souladu s 
pravidly EU týkajícími se sociálního 
zabezpečení a zaměstnávání a vystavuje 
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úřad právnímu riziku a riziku poškození 
dobrého jména; vyzývá úřad, aby zajistil 
nápravu a podal zprávu orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vybízí úřad, aby pokračoval v 
digitalizaci svých služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Niclas Herbst

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. se znepokojením konstatuje, že 
úřad je závislý na externích zdrojích a na 
jedné společnosti, což ohrožuje kontinuitu 
jeho činnosti; vyjadřuje rovněž 
znepokojení nad tím, že úřad nedisponuje 
kritickým množstvím zaměstnanců a 
kompetencí; vyzývá Komisi, aby orgánu 
příslušnému pro udělení absolutoria 
předložila dostatečný příděl finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel, 
Cristian Ghinea
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad 
nerovnoměrným zastoupením žen a mužů 
ve správní radě úřadu, kde je z 29 členů 
24 mužů a 5 žen; žádá v této souvislosti 
Komisi a členské státy, aby při navrhování 
kandidátů do správní rady přihlížely k 
tomu, že je důležité zajistit vyvážené 
zastoupení žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. se znepokojením konstatuje, že v 
roce 2017 činila průměrná doba 
zaměstnaneckého poměru v úřadu pouhých 
2,7 roku, což ukazuje na vysokou fluktuaci 
zaměstnanců; chápe, že je pro úřad těžké 
získat odborníky, mimo jiné kvůli nízkému 
opravnému koeficientu v hostitelské zemi 
(74,9 %); vyjadřuje znepokojení nad tím, 
že snížení počtu pracovních míst 
povolených v rámci rozpočtu Unie a 
dodatečné úkoly, jimiž byl úřad pověřen, 
vedou v posledních letech k nárůstu 
pracovní zátěže pracovníků úřadu; 
zdůrazňuje, že tato situace může 
představovat riziko pro provádění 
pracovních programů úřadu; konstatuje, že 
úřad pracuje na zlepšení pracovních 
podmínek svých zaměstnanců a že v roce 
2018 zahájil provádění akčního plánu 
sociálního zabezpečení; vyzývá úřad, aby 
ve spolupráci s lotyšskými orgány nalezl 
další možnosti, jak zlepšit pracovní a 
životní podmínky zaměstnanců, a usiloval 

8. se znepokojením konstatuje, že v 
roce 2017 činila průměrná doba 
zaměstnaneckého poměru v úřadu pouhých 
2,7 roku, což ukazuje na vysokou fluktuaci 
zaměstnanců; chápe, že je pro úřad těžké 
získat odborníky, mimo jiné kvůli nízkému 
opravnému koeficientu v hostitelské zemi 
(74,9 %); zdůrazňuje, že velká fluktuace 
zaměstnanců poukazuje na možné 
problémy v politice úřadu pro předcházení 
praktikám „otáčivých dveří“; vyzývá úřad, 
aby tuto politiku přehodnotil;  vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že snížení počtu 
pracovních míst povolených v rámci 
rozpočtu Unie a dodatečné úkoly, jimiž byl 
úřad pověřen, vedou v posledních letech k 
nárůstu pracovní zátěže pracovníků úřadu; 
zdůrazňuje, že tato situace může 
představovat riziko pro provádění 
pracovních programů úřadu; konstatuje, že 
úřad pracuje na zlepšení pracovních 
podmínek svých zaměstnanců a že v roce 
2018 zahájil provádění akčního plánu 
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o uzavření nové dohody o sídle; sociálního zabezpečení; vyzývá úřad, aby 
ve spolupráci s lotyšskými orgány nalezl 
další možnosti, jak zlepšit pracovní a 
životní podmínky zaměstnanců, a usiloval 
o uzavření nové dohody o sídle;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. s uspokojením konstatuje, že na 
konci roku 2018 bylo zastoupení žen a 
mužů mezi zaměstnanci vyvážené (52 % 
žen a 48 % mužů), přičemž střední 
management by genderově vyrovnaný (50 
% žen a 50 % mužů), a že bylo rovněž 
dosaženo zeměpisné vyváženosti (úřad 
zaměstnával zástupce 13 členských států); 
je však znepokojen tím, že na úrovni 
správní rady je zastoupení žen a mužů 
nevyvážené (28 mužů a 5 žen);

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. bere na vědomí, že úřad podepsal s 
jednou společností rámcovou smlouvu o 
poskytování kancelářských a sekretářských 
podpůrných služeb, avšak připomíná, že 
výpůjčky zaměstnanců lze provádět pouze 
prostřednictvím smluv s autorizovanými 
pracovními agenturami v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

9. bere na vědomí, že úřad podepsal s 
jednou společností rámcovou smlouvu o 
poskytování kancelářských a sekretářských 
podpůrných služeb, avšak připomíná, že 
výpůjčky zaměstnanců lze provádět pouze 
prostřednictvím smluv s autorizovanými 
pracovními agenturami v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
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2008/104/ES15a se zvláštními pravidly 
přijatými členskými státy; se znepokojením 
konstatuje, že využití této smlouvy o 
poskytnutí služeb není v souladu s pravidly 
EU týkajícími se sociálního zabezpečení a 
zaměstnávání a vystavuje úřad právnímu 
riziku a riziku poškození dobrého jména; 
bere na vědomí odpověď úřadu, že na 
základě otevřeného zadávacího řízení 
uzavřel úřad rámcovou smlouvu na 
poskytování administrativních a 
sekretářských služeb úřadu, které jsou 
zaručeny po celou dobu platnosti smlouvy, 
což je odlišné od využívání dočasných 
pracovníků; vyzývá však úřad, aby tuto 
smlouvu o poskytování služeb využíval k 
zajišťování pracovní síly v souladu s 
platným evropským a vnitrostátním 
právním rámcem;

2008/104/ES15 a se zvláštními pravidly 
přijatými členskými státy; se znepokojením 
konstatuje, že využití této smlouvy o 
poskytnutí služeb není v souladu s pravidly 
EU týkajícími se sociálního zabezpečení a 
zaměstnávání a vystavuje úřad právnímu 
riziku a riziku poškození dobrého jména; 
bere na vědomí odpověď úřadu, že na 
základě otevřeného zadávacího řízení 
uzavřel úřad rámcovou smlouvu na 
poskytování administrativních a 
sekretářských služeb úřadu, které jsou 
zaručeny po celou dobu platnosti smlouvy, 
což je odlišné od využívání dočasných 
pracovníků; konstatuje, že podle 
specifikací pro předkládání nabídek, které 
jsou uvedeny v příloze rámcové smlouvy, 
má dodavatel povinnost dodržovat platný 
právní rámec na úrovni EU i na 
vnitrostátní úrovni;

_________________ _________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. 
L 327, 5.12.2008, s. 9).

15 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. 
L 327, 5.12.2008, s. 9).

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad 
nerovnoměrným zastoupením žen a mužů 
ve správní radě úřadu, kde je z 28 členů 
23 osob téhož pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. bere na vědomí, že úřad dne 7. 
prosince 2018 konečně přijal pokyny v 
oblasti whistleblowingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá úřad, aby se zaměřil na 
šíření výsledků svého výzkumu mezi 
veřejností a aby s veřejností komunikoval 
prostřednictvím sociálních médií a dalších 
sdělovacích prostředků;

Or. en


