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Pozměňovací návrh 1
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že konečná výše 
prostředků Parlamentu na rok 2018 činila 
celkově 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9% 
prostředků v okruhu V víceletého 
finančního rámce9vyčleněných na správní 
výdaje orgánů Unie jako celku v roce 
2018, což oproti rozpočtu na rok 2017 (1 
909 590 000 EUR) představuje zvýšení o 
2,2%;

1. konstatuje, že konečná výše 
prostředků Parlamentu na rok 2018 činila 
celkově 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9% 
prostředků v okruhu V víceletého 
finančního rámce9 vyčleněných na správní 
výdaje orgánů Unie jako celku 
v roce 2018, což oproti rozpočtu na 
rok 2017 (1 909 590 000 EUR) představuje 
zvýšení o 2,2%; zdůrazňuje, že toto 
zvýšení přesahuje míru inflace v Belgii v 
roce 2018, která činila pouhých 2,05 %.

_________________ _________________
9 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 
1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 
2013, s. 884),

9 Nařízení Rady (EU, Euratom) 
č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 884).

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí specifický závěr 
zprávy Účetního dvora o ročních účtech 
Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále 
jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, 
že s ohledem na teroristické útoky, k nimž 
došlo v uplynulých letech, považovaly 
orgány a instituce, a tedy i Parlament, za 
naléhavě nutné posílit ochranu osob a 
prostor. všímá si toho, že Účetní dvůr 

10. bere na vědomí specifický závěr 
zprávy Účetního dvora o ročních účtech 
Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále 
jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, 
že s ohledem na teroristické útoky, k nimž 
došlo v uplynulých letech, považovaly 
orgány a instituce, a tedy i Parlament, za 
naléhavě nutné posílit ochranu osob a 
prostor. bere na vědomí připomínky 
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odhalil nedostatky v řízeních 
organizovaných Parlamentem a Komisí. 
konstatuje, že k zajištění specifických 
stavebních prací souvisejících s 
bezpečností se Parlament musel uchýlit k 
využití již dříve uzavřených rámcových 
smluv a že koncepce těchto rámcových 
smluv Parlamentu umožnila objednat 
práce, které nebyly zahrnuty do původního 
cenového rozvrhu, a to na základě jedné 
nabídky dodavatele; konstatuje, že 
Parlament takto postupoval u dvou ze čtyř 
řízení, která byla předmětem prověrky 
Účetního dvora; je tedy možné, že práce 
nebyly pořízeny za nejnižší možnou cenu;

Účetního dvora k řízením organizovaným 
Parlamentem a Komisí; konstatuje, že k 
zajištění specifických stavebních prací 
souvisejících s bezpečností se Parlament 
musel uchýlit k využití již dříve 
uzavřených rámcových smluv a že 
koncepce těchto rámcových smluv 
Parlamentu umožnila objednat důležité 
práce spojené s bezpečností, které nebyly 
zahrnuty do původního cenového rozvrhu, 
a to na základě jedné nabídky dodavatele; 
konstatuje, že Parlament touto metodou 
postupoval u dvou ze čtyř řízení, která byla 
předmětem prověrky Účetního dvora;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí specifický závěr 
zprávy Účetního dvora o ročních účtech 
Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále 
jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, 
že s ohledem na teroristické útoky, k nimž 
došlo v uplynulých letech, považovaly 
orgány a instituce, a tedy i Parlament, za 
naléhavě nutné posílit ochranu osob a 
prostor. všímá si toho, že Účetní dvůr 
odhalil nedostatky v řízeních 
organizovaných Parlamentem a Komisí. 
konstatuje, že k zajištění specifických 
stavebních prací souvisejících s 
bezpečností se Parlament musel uchýlit k 
využití již dříve uzavřených rámcových 
smluv a že koncepce těchto rámcových 
smluv Parlamentu umožnila objednat 
práce, které nebyly zahrnuty do původního 
cenového rozvrhu, a to na základě jedné 
nabídky dodavatele; konstatuje, že 
Parlament takto postupoval u dvou ze čtyř 

10. bere na vědomí specifický závěr 
zprávy Účetního dvora o ročních účtech 
Parlamentu za rozpočtový rok 2018 (dále 
jen „zpráva Účetního dvora“); konstatuje, 
že s ohledem na teroristické útoky, k nimž 
došlo v uplynulých letech, považovaly 
orgány a instituce, a tedy i Parlament, za 
naléhavě nutné posílit ochranu osob a 
prostor; se znepokojením si všímá toho, že 
Účetní dvůr odhalil nedostatky v řízeních 
organizovaných Parlamentem a Komisí; 
konstatuje, že k zajištění specifických 
stavebních prací souvisejících s 
bezpečností se Parlament musel uchýlit k 
využití již dříve uzavřených rámcových 
smluv a že koncepce těchto rámcových 
smluv Parlamentu umožnila objednat 
práce, které nebyly zahrnuty do původního 
cenového rozvrhu, a to na základě jedné 
nabídky dodavatele; konstatuje, že 
Parlament takto postupoval u dvou ze čtyř 
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řízení, která byla předmětem prověrky 
Účetního dvora; je tedy možné, že práce 
nebyly pořízeny za nejnižší možnou cenu;

řízení, která byla předmětem prověrky 
Účetního dvora; je tedy možné, že práce 
nebyly pořízeny za nejnižší možnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poukazuje na odpověď Parlamentu 
ve sporném řízení s Účetním dvorem, v níž 
připustil, že soutěž byla pravděpodobně 
suboptimální; oceňuje, že v této oblasti 
byly na základě nového výběrového řízení, 
které mělo zajistit řádnou cenovou soutěž, 
uzavřeny nové rámcové smlouvy s pěti 
dodavateli;

11. bere na vědomí odpověď 
Parlamentu ve sporném řízení s Účetním 
dvorem, v níž připustil, že s ohledem na 
specifické okolnosti (časová tíseň a 
specifická tržní struktura) byla soutěž 
pravděpodobně suboptimální; oceňuje, že v 
této oblasti byly na základě nového 
výběrového řízení, které mělo zajistit 
řádnou cenovou soutěž, uzavřeny nové 
rámcové smlouvy s pěti dodavateli;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poukazuje na odpověď Parlamentu 
ve sporném řízení s Účetním dvorem, v níž 
připustil, že soutěž byla pravděpodobně 
suboptimální; oceňuje, že v této oblasti 
byly na základě nového výběrového řízení, 
které mělo zajistit řádnou cenovou soutěž, 
uzavřeny nové rámcové smlouvy s pěti 
dodavateli;

11. s obavami vnímá odpověď 
Parlamentu ve sporném řízení s Účetním 
dvorem, v níž připustil, že soutěž byla 
pravděpodobně suboptimální; oceňuje, že v 
této oblasti byly na základě nového 
výběrového řízení, které mělo zajistit 
řádnou cenovou soutěž, uzavřeny nové 
rámcové smlouvy s pěti dodavateli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že na rok 2019 byly 
naplánovány dva audity o skupinových 
návštěvách a příspěvku na parlamentní 
asistenci a že příslušné zprávy budou 
předloženy na počátku roku 2020;

16. konstatuje, že na rok 2019 byly 
naplánovány dva audity o skupinových 
návštěvách a příspěvku na parlamentní 
asistenci a že příslušné zprávy budou 
předloženy na počátku roku 2020; žádá 
auditora, aby informoval Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu o výsledcích obou 
auditů, jakmile budou k dispozici;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. hluboce lituje toho, že zpráva 
interního auditora není veřejně přístupná; 
trvá na tom, aby tato zpráva byla 
každoročně zveřejňována a aby byla 
zasílána poslancům a současně 
předsedovi a generálnímu tajemníkovi 
Parlamentu; vyjadřuje politování nad tím, 
že ohledně zprávy za rok 2018 bylo v 
lednu 2020 přijato rozhodnutí, že poslanci 
mohou vidět tuto zprávu pouze na 
požádání a postupem čtení v zabezpečené 
čítárně; je pevně přesvědčen, že omezení 
přístupu k tomuto dokumentu, který se 
týká využívání veřejných prostředků, budí 
politováníhodný dojem, že je zde třeba 
něco skrývat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. odsuzuje fakt, že nebyla učiněna 
žádná opatření v reakci na některá 
doporučení obsažená v usnesení 
Parlamentu o udělení absolutoria za rok 
2017 a že dokument v návaznosti na 
udělení absolutoria toto nijak 
neodůvodňuje; zdůrazňuje, že je důležité 
vést častější rozpravy s generálním 
tajemníkem o otázkách týkajících se 
rozpočtu Parlamentu a jeho provádění ve 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na to, že v tomto roce 
byla úspěšně zahájena kampaň před 
evropskými volbami v roce 2019; 
zdůrazňuje, že u těchto voleb byla 
zaznamenána vyšší volební účast;

21. poukazuje na to, že v tomto roce 
byla úspěšně zahájena kampaň před 
evropskými volbami v roce 2019; 
zdůrazňuje, že u těchto voleb byla 
zaznamenána vyšší volební účast, ačkoli v 
některých zemích byla stále velmi nízká; 
domnívá se, že tento druh kampaně by 
měl pokračovat, a to se zvláštním 
zaměřením na dané země;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
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Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na to, že v tomto roce 
byla úspěšně zahájena kampaň před 
evropskými volbami v roce 2019; 
zdůrazňuje, že u těchto voleb byla 
zaznamenána vyšší volební účast;

21. poukazuje na to, že v tomto roce 
byla zahájena kampaň před evropskými 
volbami v roce 2019; zdůrazňuje, že u 
těchto voleb byla zaznamenána vyšší 
volební účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. lituje, že navzdory tomu, že 
Rozpočtový výbor Parlamentu zamítl 
rozpočet na vytvoření observatoře pro 
umělou inteligenci, zdá se, že tato 
iniciativa dále pokračuje ve formě pracovní 
skupiny; je velmi znepokojen zjevným 
obcházením demokratického rozhodnutí 
poslanců Parlamentu, které vytváří velmi 
politováníhodný precedens; doporučuje, 
aby tato pracovní skupina okamžitě 
přerušila svou činnost, dokud rozpočtový 
orgán nerozhodne poskytnout jí rozpočtové 
prostředky;

23. lituje, že navzdory tomu, že 
Rozpočtový výbor Parlamentu zamítl 
rozpočet na vytvoření observatoře pro 
umělou inteligenci, zdá se, že tato 
iniciativa dále pokračuje ve formě pracovní 
skupiny; je velmi znepokojen zjevným 
obcházením demokratického rozhodnutí 
poslanců Parlamentu, k němuž opět došlo; 
považuje tuto situaci za velmi 
nebezpečnou a politováníhodnou; 
doporučuje, aby tato pracovní skupina 
okamžitě přerušila svou činnost, dokud 
rozpočtový orgán nerozhodne poskytnout jí 
rozpočtové prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 24 – bod 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) je znepokojen zpožděním ve 
výstavbě budovy Konrad Adenauer v 
Lucemburku, jež měla být podle plánu 
dokončena v roce 2018, ovšem nyní se její 
dokončení předpokládá až po roce 2023, a 
žádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby 
pro toto zpoždění a pro nárůst stavebních 
nákladů neprodleně přednesl důvody;

Or. hu

Pozměňovací návrh 13
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá správu, aby obracela 
pozornost na kodex chování pro poslance, 
podle něhož musí poslanci jednat výhradně 
ve veřejném zájmu a při výkonu svých 
povinností se řídit zásadami 
nezainteresovanosti, bezúhonnosti, 
transparentnosti, náležité péče, čestnosti, 
odpovědnosti a respektování dobré pověsti 
Parlamentu; poukazuje na to, že kodex 
chování definuje střet zájmů a stanovuje 
postup, jakým by měli poslanci takovou 
situaci řešit, a obsahuje také pravidla pro 
pracovní činnost bývalých poslanců;

26. vyzývá správu, aby obracela 
pozornost na kodex chování pro poslance, 
podle něhož musí poslanci jednat výhradně 
ve veřejném zájmu a při výkonu svých 
povinností se řídit zásadami 
nezainteresovanosti, bezúhonnosti, 
transparentnosti, náležité péče, čestnosti, 
odpovědnosti a respektování dobré pověsti 
Parlamentu; poukazuje na to, že kodex 
chování definuje střet zájmů a stanovuje 
postup, jakým by měli poslanci takovou 
situaci řešit, a obsahuje také pravidla pro 
pracovní činnost bývalých poslanců; 
vyzývá Parlament, aby zajistil důsledné 
dodržování kodexu chování a aby v rámci 
toho proaktivně a systematicky vyzýval 
bývalé poslance k informování 
Parlamentu o své profesní činnosti po 
ukončení poslaneckého mandátu, a aby 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
pravidelně informoval o dodržování 
kodexu chování ze strany poslanců;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že poslanci měli v roce 
2017 ve svém prohlášení o finančních 
zájmech povinnost podat podrobnější 
informace u kategorie příjmu 5; vyjadřuje 
politování nad tím, že se od poslanců stále 
nevyžadují konkrétní informace o 
výdělečných či nevýdělečných externích 
činnostech; vyzývá útvary Parlamentu, 
aby zlepšily mechanismy pro 
monitorování a ověřování těchto 
prohlášení, což by mělo zahrnovat 
důkladné kontroly alespoň u těch 
prohlášení, v nichž jsou uvedeny poměrně 
vysoké vedlejší příjmy; vyzývá 
předsednictvo, aby útvarům Parlamentu 
dalo pravomoc požadovat od poslanců 
dodatečné informace, je-li to pro účely 
ověření nutné; dále předsednictvo vyzývá, 
aby zajistilo, že poslanci budou dodržovat 
pravidla týkající se prohlášení o jejich 
finančních zájmech a další pravidla 
obsažená v kodexu chování, a to i 
prostřednictvím toho, že jim budou 
ukládány pokuty;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. bere na vědomí pravidla pro 
dopravu poslanců do pracovních míst 
Evropského parlamentu ( „pravidla“); 
považuje ustanovení, kterými se řídí trvalé 
užívání služebních vozidel ze strany 
předsedy, generálního tajemníka, zástupce 
generálního tajemníka a předsedů každé 
politické skupiny, za velmi vágní; vyzývá 
předsednictvo, aby tato pravidla 
revidovalo a zavedlo přísnější podmínky 
pro užívání příslušných vozidel, včetně 
šestitýdenního retenčního období před 
jakýmkoli zvolením do funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, také na asistenty v roli 
oznamovatelů;

27. zastává názor, že jednou z 
nedílných součástí demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
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Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, také na asistenty v roli 
oznamovatelů;

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů) a že tato je 
naprosto zásadní pro prevenci nezákonné 
činnosti a porušování pravidel a pro 
odrazování případných pachatelů; 
připomíná, že ve zranitelné situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; s velkým znepokojením 
bere na vědomí tvrzení generálního 
tajemníka, že „pravidla pro oznamovatele 
se na akreditované asistenty vztahují, ale 
Parlament nemůže zajistit ochranu 
zaměstnanců“; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, rozšířil také na asistenty 
v roli oznamovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; zdůrazňuje, že chybí-li 
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tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, také na asistenty v roli 
oznamovatelů;

řádná ochrana akreditovaných 
parlamentních asistentů, jedná se o vážné 
porušení politiky Parlamentu na ochranu 
oznamovatelů; žádá proto opětovně 
generálního tajemníka, aby vzal tato 
specifika v potaz, kdykoli akreditovaní 
parlamentní asistenti vystoupí jako 
oznamovatelé, a aby prozkoumal možnosti 
ochrany smlouvy, které Parlament 
poskytuje, a aby vedle akreditovaných 
parlamentních asistentů, již byli obětí 
obtěžování, rozšířil tuto ochranu také na 
asistenty v roli oznamovatelů;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, také na asistenty v roli 
oznamovatelů;

27. zastává názor, že jedním z 
klíčových prvků demokracie je ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů); 
připomíná, že ve specifické situaci se 
mohou mimo jiné ocitnout akreditovaní 
parlamentní asistenti vzhledem ke své 
pracovní smlouvě; žádá generálního 
tajemníka, aby vzal tato specifika v potaz, 
kdykoli akreditovaní parlamentní asistenti 
vystoupí jako oznamovatelé, a aby 
možnosti ochrany smlouvy, které 
Parlament poskytuje asistentům, již byli 
obětí obtěžování, rozšířil také na asistenty 
v roli oznamovatelů; žádá generálního 
tajemníka, aby nalezl řešení pro 
skutečnost, že platy akreditovaných 
parlamentních asistentů mohou být 
zasílány pouze na účty v belgických 
bankách, což je v rozporu s myšlenkou 
jednotné měnové a platební unie; 
zdůrazňuje dále, že současná pravidla pro 
ukončení smlouvy akreditovaných 
parlamentních poslanců nestanovuje 
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možnost ukončení smlouvy na základě 
vzájemné dohody, což by byl způsob, jak 
uznat zvláštní politický vztah mezi 
poslanci a asistenty, kdy obě strany 
mohou konstatovat, že mezi nimi již 
nepanuje vzájemná důvěra, a mohou 
přistoupit k běžnému řešení situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. ve věci ochrany oznamovatelů 
opakuje, že stojí pevně za bývalým 
interním auditorem Výboru regionů v 
jeho požadavku, aby se řádně a 
spravedlivě vyšetřil jeho případ obtěžování 
v souvislosti s oznámením prostřednictvím 
mediačního procesu; vyzývá předsedu 
Parlamentu, aby ve svém sdělení Výboru 
regionů zdůraznil, že hluboce nesouhlasí 
se zjevným nezájmem Výboru regionů o 
opakované výzvy Parlamentu, jimiž v 
usneseních nabádá výbor k tomu, aby 
záležitost spravedlivým způsobem urovnal;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Parlament, aby analyzoval 
nedávno přijatou směrnici (EU) 
2019/193711o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie, a aktualizoval své 
interní předpisy, které provádějí článek 
22c služebního řádu;

28. vyzývá Parlament, aby v plném 
rozsahu přizpůsobil svá vnitřní pravidla 
obsažená ve služebním řádu nedávno 
přijaté směrnici (EU) 2019/193711 o 
ochraně osob, které oznamují porušení 
práva Unie, a to i na základě toho, že pro 
oznamování zřídí bezpečné kanály; dále 
požaduje, aby Parlament oznamovatelům 
zajistil stejnou úroveň ochrany, jako 
zajišťuje obětem obtěžování, a to i na 
základě zřízení poradního výboru, který se 
ochranou oznamovatelů bude zabývat; 
požaduje, aby generální tajemník nařídil 
povinné školení pro přímé nadřízené, kteří 
by případně mohli oznámení obdržet, tak 
aby se mezi parlamentními zaměstnanci 
zvýšilo povědomí o tom, jaké ochrany v 
případě, že učiní oznámení, požívají;

_________________
11 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 
26.11.2019, s. 17).

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. opakuje svoji žádost Konferenci 
předsedů a předsednictvu, aby znovu 
zvážily možnost, že by akreditovaní 
parlamentní asistenti za určitých předem 
stanovených podmínek doprovázeli 
poslance při oficiálních delegacích a na 
pracovních cestách, jak to již někteří 
poslanci požadují; vyzývá generálního 
tajemníka, aby prošetřil dopady na 
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rozpočet a organizaci a logistiku těchto 
služebních cest;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. opakuje svoji žádost Konferenci 
předsedů a předsednictvu, aby znovu 
zvážily možnost, že by akreditovaní 
parlamentní asistenti za určitých předem 
stanovených podmínek doprovázeli 
poslance při oficiálních delegacích a na 
pracovních cestách, jak to již někteří 
poslanci požadují; vyzývá generálního 
tajemníka, aby prošetřil dopady na 
rozpočet a organizaci a logistiku těchto 
služebních cest;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lara Wolters, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. znovu žádá Konferenci předsedů, 
aby zvážila možnost, aby akreditovaní 
asistenti za určitých podmínek, které 
budou stanoveny, doprovázeli poslance při 
oficiálních delegacích a na pracovních 
cestách, jak o to již poslanci opakovaně 
žádali;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
někteří poslanci údajně požadují, aby 
akreditovaní parlamentní asistenti 
cestovali – zejména do Štrasburku – bez 
cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za 
pracovní cestu nebo dokonce bez úhrady 
cestovních výdajů; zastává názor, že tato 
praxe vytváří prostor pro zneužívání: 
pokud akreditovaní parlamentní asistenti 
cestují bez cestovních příkazů, nejenom že 
musí platit náklady z vlastních prostředků, 
ale navíc nejsou ani kryti pracovním 
pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, 
aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby o 
svém šetření do konce roku podal zprávu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
někteří poslanci údajně požadují, aby 
akreditovaní parlamentní asistenti 
cestovali – zejména do Štrasburku – bez 
cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za 
pracovní cestu nebo dokonce bez úhrady 
cestovních výdajů; zastává názor, že tato 
praxe vytváří prostor pro zneužívání: 
pokud akreditovaní parlamentní asistenti 
cestují bez cestovních příkazů, nejenom že 
musí platit náklady z vlastních prostředků, 
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ale navíc nejsou ani kryti pracovním 
pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, 
aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby o 
svém šetření do konce roku podal zprávu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá rozhodnutí předsednictva ze 
dne 2. května 2018 o pracovnících s 
britskou státní příslušností, zejména 
skutečnost, že žádný úředník nebude 
propuštěn proto, že je státním příslušníkem 
Spojeného království; bere na vědomí, že k 
datu, kdy mělo Spojené království původně 
ukončit své členství v EU, proběhlo 
individuální hodnocení smluvních a 
dočasných zaměstnanců s britským 
občanstvím, avšak na základě tohoto 
hodnocení nebyla žádná ze smluv 
ukončena; bere na vědomí, že politické 
skupiny provádějí vlastní individuální 
posuzování svých zaměstnanců;

30. vítá rozhodnutí předsednictva ze 
dne 2. května 2018 o pracovnících s 
britskou státní příslušností, zejména 
skutečnost, že žádný úředník nebude 
propuštěn proto, že je státním příslušníkem 
Spojeného království; bere na vědomí, že k 
datu, kdy mělo Spojené království původně 
ukončit své členství v EU, proběhlo 
individuální hodnocení smluvních a 
dočasných zaměstnanců s britským 
občanstvím, avšak na základě tohoto 
hodnocení nebyla žádná ze smluv 
ukončena;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. upozorňuje na cíl snížit počet 
zaměstnanců o 5%, v souladu s nímž musel 
Parlament v roce 2018 zrušit 60 pracovních 
míst v plánu pracovních míst; je 

31. bere na vědomí úspěšné provedení 
cíle snížit počet zaměstnanců o 5 %, 
v souladu s nímž musel Parlament v roce 
2018 zrušit 60 pracovních míst v plánu 
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znepokojen tím, že toto výrazné snížení 
může mít v krátkodobém i dlouhodobém 
horizontu negativní dopady na fungování 
Parlamentu;

pracovních míst; domnívá se, že je důležité 
zajistit vysokou úroveň výkonnosti 
Parlamentu, v krátkodobém i 
dlouhodobém horizontu, a zároveň 
odpovědné rozpočtové řízení a úspory tam, 
kde je to vhodné; je přesvědčen, že další 
úspory jsou myslitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. upozorňuje na cíl snížit počet 
zaměstnanců o 5%, v souladu s nímž musel 
Parlament v roce 2018 zrušit 60 pracovních 
míst v plánu pracovních míst; je 
znepokojen tím, že toto výrazné snížení 
může mít v krátkodobém i dlouhodobém 
horizontu negativní dopady na fungování 
Parlamentu;

31. upozorňuje na cíl snížit počet 
zaměstnanců o 5 %, v souladu s nímž 
musel Parlament v roce 2018 zrušit 
60 pracovních míst v plánu pracovních 
míst; zdůrazňuje, že třebaže cílem bylo 
omezení personálu, vytvořil Parlament 
nové generální ředitelství EPRS a že efekt 
zrušení šedesáti pracovních míst byl 
vyrušen náborem šedesáti překladatelů z 
EHSV a Výboru regionů, kteří byli do 
tohoto nového útvaru zařazeni na základě 
dohody o spolupráci, kterou Parlament a 
tyto dva výbory uzavřely v roce 2014; v 
každém případě je znepokojen tím, že toto 
výrazné snížení personálního stavu 
ovlivnilo další útvary, které také trpí 
nedostatkem zaměstnanců, jako je GŘ 
INLO a GŘ PERS, což má zcela jistě v 
krátkodobém i dlouhodobém horizontu 
negativní dopady na fungování 
Parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier
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Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. upozorňuje na cíl snížit počet 
zaměstnanců o 5%, v souladu s nímž musel 
Parlament v roce 2018 zrušit 60 pracovních 
míst v plánu pracovních míst; je 
znepokojen tím, že toto výrazné snížení 
může mít v krátkodobém i dlouhodobém 
horizontu negativní dopady na fungování 
Parlamentu;

31. upozorňuje na cíl snížit počet 
zaměstnanců o 5 %, v souladu s nímž 
musel Parlament v roce 2018 zrušit 
60 pracovních míst v plánu pracovních 
míst; je znepokojen tím, že toto výrazné 
snížení může mít v krátkodobém i 
dlouhodobém horizontu negativní dopady 
na fungování Parlamentu; je pevně 
přesvědčen, že je velmi důležité realizovat 
komunikační strategii zaměřenou na 
Radu, členské státy a evropské občany, 
která by reagovala na nespravedlivou a 
obecně rozšířenou kritiku, jejímž terčem 
jsou již po léta úředníci Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je znepokojen počtem zaměstnanců, 
kteří jsou dlouhodobě na nemocenské 
dovolené, a obává, že některé z těchto 
případů mohou být způsobeny i 
vyčerpáním a problémy při sladění 
pracovního a osobního života; vyzývá 
správu, aby ve vztahu k těmto 
zaměstnancům jednala iniciativně, pečlivě 
posuzovala jejich pracovní zátěž a zajistila 
vyvážené rozdělení pracovních úkolů; 
žádá, aby mu byla do 30. června 2020 
předložena zpráva o tom, jaká opatření 
byla přijata v reakci na problém 
dlouhodobých nemocenských dovolených;

32. je znepokojen počtem zaměstnanců, 
kteří jsou dlouhodobě na nemocenské 
dovolené, a prudkým nárůstem počtu 
případů vyhoření, a obává, že některé z 
těchto případů mohou být způsobeny i 
vyčerpáním a problémy při sladění 
pracovního a osobního života; je obzvláště 
znepokojen podstavem personálu a 
zároveň se domnívá, že se dá jen stěží 
odůvodnit vytváření dalších vysokých 
řídících pozic, které vede k nevyvážené a 
komplikované struktuře vedení; vyzývá 
správu, aby ve vztahu k těmto 
zaměstnancům jednala iniciativně, pečlivě 
posuzovala jejich pracovní zátěž a zajistila 
vyvážené rozdělení pracovních úkolů; 
žádá, aby mu byla do 30. června 2020 
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předložena zpráva o tom, jaká opatření 
byla přijata v reakci na problém 
dlouhodobých nemocenských dovolených 
a vyhoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je znepokojen počtem zaměstnanců, 
kteří jsou dlouhodobě na nemocenské 
dovolené, a obává, že některé z těchto 
případů mohou být způsobeny i 
vyčerpáním a problémy při sladění 
pracovního a osobního života; vyzývá 
správu, aby ve vztahu k těmto 
zaměstnancům jednala iniciativně, pečlivě 
posuzovala jejich pracovní zátěž a zajistila 
vyvážené rozdělení pracovních úkolů; 
žádá, aby mu byla do 30. června 2020 
předložena zpráva o tom, jaká opatření 
byla přijata v reakci na problém 
dlouhodobých nemocenských dovolených;

32. je znepokojen počtem zaměstnanců, 
kteří jsou dlouhodobě na nemocenské 
dovolené, a obává, že některé z těchto 
případů mohou být způsobeny i 
vyčerpáním a problémy při sladění 
pracovního a osobního života; vyzývá 
správu a vedení politických skupin, aby ve 
vztahu k těmto zaměstnancům jednaly 
iniciativně, pečlivě posuzovaly jejich 
pracovní zátěž a zajistily vyvážené 
rozdělení pracovních úkolů; žádá, aby mu 
byla do 30. června 2020 předložena zpráva 
o tom, jaká opatření byla přijata v reakci na 
problém dlouhodobých nemocenských 
dovolených;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. v kontextu zvýšených nároků 
kladených na zaměstnance poukazuje na 

33. v kontextu zvýšených nároků 
kladených na zaměstnance poukazuje na 
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důležitost konstruktivního dialogu s 
Výborem zaměstnanců a odbory; spoléhá 
se na to, že konstruktivní dialog s těmito 
orgány a organizacemi bude pokračovat, 
zejména pokud jde o záležitosti týkající se 
pracovních podmínek, jako je např. 
mobilita, pracovní prostředí a flexibilní 
uspořádání pracovní doby;

důležitost konstruktivního dialogu s 
výborem zaměstnanců a odbory a v 
případě politických skupin se zástupci 
jejich zaměstnanců; spoléhá se na to, že 
konstruktivní dialog s těmito orgány a 
organizacemi bude pokračovat, zejména 
pokud jde o záležitosti týkající se 
pracovních podmínek, jako je např. 
mobilita, pracovní prostředí a flexibilní 
uspořádání pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. v kontextu zvýšených nároků 
kladených na zaměstnance poukazuje na 
důležitost konstruktivního dialogu s 
Výborem zaměstnanců a odbory; spoléhá 
se na to, že konstruktivní dialog s těmito 
orgány a organizacemi bude pokračovat, 
zejména pokud jde o záležitosti týkající se 
pracovních podmínek, jako je např. 
mobilita, pracovní prostředí a flexibilní 
uspořádání pracovní doby;

33. v kontextu zvýšených nároků 
kladených na zaměstnance poukazuje na 
důležitost pravidelného a konstruktivního 
dialogu s Výborem zaměstnanců a odbory; 
spoléhá se na to, že konstruktivní dialog s 
těmito orgány a organizacemi bude 
pokračovat, zejména pokud jde o 
záležitosti týkající se personální politiky a 
pracovních podmínek, jako je např. 
mobilita, pracovní prostředí a flexibilní 
uspořádání pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. považuje proto za nezbytné, aby 
byli vyslyšeni zástupci zaměstnanců, 
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pokud předsednictvo Parlamentu 
projednává obecné záležitosti týkající se 
personální politiky, a žádá generálního 
tajemníka, aby přijal vhodná opatření, 
kterými tuto nutnost zohlední;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. poukazuje na to, že má-li se 
zachovat vynikající a nezávislá, loajální a 
motivovaná veřejná služba Evropské unie, 
je třeba v plné míře dodržovat služební řád 
a uplatňovat jej v souladu s jeho duchem 
a literou; v této souvislosti vyzývá rovněž k 
ukončení praxe dosazování zaměstnanců 
na pozice z vrchu, čímž vzniká riziko 
znehodnocení postupů, a tudíž ohrožení 
důvěryhodnosti orgánu a Unie jako 
takové;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 33 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33c. opakuje svou žádost, aby generální 
tajemník učinil další kroky k zajištění 
transparentnosti a spravedlnosti při 
jmenování do vysokých řídících pozic; 
žádá, aby se v plné míře uplatňovala 
opatření, která doporučil Parlament v 
usnesení ze dne 18. dubna 2018, 



PE646.990v02-00 24/117 AM\1199139CS.docx

CS

konkrétně doporučení, aby úředníci z 
orgánů zastupujících pracovníky zasedali 
ve výběrových komisích vyššího vedení 
Parlamentu; dále vyzývá k zajištění větší 
konsistentnosti při externím zveřejňování 
výběrových řízení na pozice vyššího vedení 
a k větší péči při zveřejňování informací o 
dispozici těchto míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. připomíná zjištění a doporučení 
evropské veřejné ochránkyně práv ve 
spojených věcech 488/2018/KR a 
514/2018/K a vyzývá generálního 
tajemníka, aby pokračoval ve zlepšování 
postupů jmenování úředníků do vysokých 
pozic, pokud jde o transparentnost a 
rovnost; vyzývá správu Parlamentu, aby o 
jmenování úředníků do vysokých pozic 
pravidelně podávala zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 33 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33d. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že smluvní zaměstnanci nemají 
perspektivu kariérního postupu; vyzývá 
generálního tajemníka, aby posoudil 
rizika spojená se zaměstnáváním 
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rostoucího počtu smluvních zaměstnanců 
a aby při tom zohlednil i nebezpečí, že se v 
Parlamentu vytvoří personální struktura 
dvojího typu; trvá na tom, aby stěžejní 
trvalé pozice a úkoly byly pokrývány 
stálými zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 
atraktivita; poukazuje na obtíže, s nimiž 
byl spojen nábor pracovníků z určitých 
členských států; vyzývá generálního 
tajemníka, aby vykonal maximum pro 
zajištění geografické vyváženosti, jak z 
hlediska celkového počtu pracovníků z 
jednotlivých zemí, tak z hlediska počtu 
manažerských pozic; bere na vědomí velmi 
pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem 
dosáhnout genderové rovnováhy; prosazuje 
genderovou rovnováhu na všech úrovních, 
a to i na pozicích generálních ředitelů;

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 
atraktivita, kterou má jako pracovní místo; 
poukazuje na obtíže, s nimiž byl spojen 
nábor pracovníků z určitých členských 
států; vyzývá generálního tajemníka, aby 
trval na tom, že je třeba zajistit faktickou 
geografickou vyváženost z hlediska 
zastoupení všech členských států na všech 
úrovních, včetně vysokých manažerských 
pozic; bere na vědomí velmi pozitivní 
kroky, které byly přijaty s cílem dosáhnout 
genderové rovnováhy; prosazuje 
genderovou rovnováhu na všech úrovních, 
a to i na pozicích generálních ředitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 
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atraktivita; poukazuje na obtíže, s nimiž 
byl spojen nábor pracovníků z určitých 
členských států; vyzývá generálního 
tajemníka, aby vykonal maximum pro 
zajištění geografické vyváženosti, jak z 
hlediska celkového počtu pracovníků z 
jednotlivých zemí, tak z hlediska počtu 
manažerských pozic; bere na vědomí velmi 
pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem 
dosáhnout genderové rovnováhy; 
prosazuje genderovou rovnováhu na všech 
úrovních, a to i na pozicích generálních 
ředitelů;

atraktivita; poukazuje na obtíže, s nimiž 
byl spojen nábor pracovníků z určitých 
členských států; vyzývá generálního 
tajemníka, aby vykonal maximum pro 
zajištění geografické vyváženosti, jak z 
hlediska celkového počtu pracovníků z 
jednotlivých zemí, tak z hlediska počtu 
manažerských pozic; bere na vědomí velmi 
pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem 
dosáhnout genderové rovnováhy; vyzývá k 
bezodkladnému přijetí kroků, kterými 
bude dosaženo genderové rovnováhy na 
všech úrovních, a to i na pozicích 
generálních ředitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 
atraktivita; poukazuje na obtíže, s nimiž 
byl spojen nábor pracovníků z určitých 
členských států; vyzývá generálního 
tajemníka, aby vykonal maximum pro 
zajištění geografické vyváženosti, jak z 
hlediska celkového počtu pracovníků z 
jednotlivých zemí, tak z hlediska počtu 
manažerských pozic; bere na vědomí velmi 
pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem 
dosáhnout genderové rovnováhy; 
prosazuje genderovou rovnováhu na všech 
úrovních, a to i na pozicích generálních 
ředitelů;

34. je přesvědčen o tom, že klíčovým 
faktorem úspěchu Parlamentu je jeho 
atraktivita; poukazuje na obtíže, s nimiž 
byl spojen nábor pracovníků z určitých 
členských států; vyzývá generálního 
tajemníka, aby vykonal maximum pro 
zajištění geografické vyváženosti, jak z 
hlediska celkového počtu pracovníků z 
jednotlivých zemí, tak z hlediska počtu 
manažerských pozic; bere na vědomí velmi 
pozitivní kroky, které byly přijaty s cílem 
dosáhnout genderové rovnováhy; požaduje 
lepší genderovou rovnováhu na všech 
úrovních, a to i na pozicích generálních 
ředitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Tamás Deutsch
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Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje politování nad tím, že 
země, které vstoupily do EU po roce 2004, 
nejsou dostatečně zastoupeny zejména na 
vyšších pozicích, přičemž problém spočívá 
v tom, že ačkoli jsou na pracovní místa 
přijímáni občané nových členských států, 
povyšováni jsou v převažujícím počtu 
příslušníci starých členských států, což 
vede k prohlubování propasti mezi starými 
a novými členskými státy; žádá, aby byla 
tato situace napravena;

Or. hu

Pozměňovací návrh 44
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. zdůrazňuje, že v interních 
konkurzech, které proběhly v letech 2014 
až 2019, bylo 30 osob jmenováno do 
nejvyšší platové třídy AD9, z nichž 16 bylo 
ze dvou velkých starých členských států, a 
že počet jmenovaných zaměstnanců z 
těchto dvou zemí v celém legislativním 
období bylo pozoruhodně vysoké; žádá 
generálního tajemníka, aby důvody tohoto 
nepoměru vysvětlil;

Or. hu

Pozměňovací návrh 45
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
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Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. chápe, že v Lucembursku je 
obtížné najímat pracovníky v nižších 
platových třídách, zejména v kategorii 
AST/SEC; vyzývá k reformě náborových 
postupů založených na Evropském úřadu 
pro výběr personálu (EPSO) a žádá, aby 
tyto postupy lépe odpovídaly potřebám 
institucí, mimo jiné trvalo kratší dobu;

35. vyjadřuje politování nad tím, že v 
Lucembursku je obtížné najímat 
pracovníky v nižších platových třídách, 
zejména v kategorii AST/SEC; 
zdůrazňuje, že má-li se tento strukturální 
problém vyřešit, je nutné zavést korekční 
koeficient, který zohlední vyšší náklady na 
život v tomto místě výkonu práce, a 
přijímat pracovníky ve vyšších platových 
třídách; vyzývá k reformě náborových 
postupů založených na Evropském úřadu 
pro výběr personálu (EPSO) a žádá, aby 
tyto postupy lépe odpovídaly potřebám 
institucí, mimo jiné trvalo kratší dobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin;

36. vítá, že článek 11 jednacího řádu 
zavádí povinnost zpravodajů, stínových 
zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat 
v rámci svých zpráv informace o 
uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin v zájmu větší 
otevřenosti, transparentnosti a 
odpovědnosti Parlamentu vůči občanům; 
oceňuje, že od zahájení nového volebního 
období je na internetových stránkách 
Parlamentu k dispozici infrastruktura, která 
umožňuje poslancům zveřejňovat 
plánované schůzky se zástupci zájmových 
skupin; podporuje veškeré snahy o další 
zlepšení tohoto nástroje; navrhuje zvýšit 
jeho uživatelskou přívětivost a 
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srovnatelnosti jeho údajů, a to 
prostřednictvím jeho napojení na rejstřík 
transparentnosti a legislativní observatoř, 
poskytnutí přístupu k automatickému 
zpracování dat, umožnění spojit schůzi s 
členstvím v delegaci, uvést, že se schůze 
konala na úrovni zaměstnanců, či propojit 
údaje na parlamentních internetových 
stránkách s internetovými stránkami 
samotného poslance, a prostřednictvím 
zrušení nutnosti spojovat každou schůzi s 
členstvím v určitém výboru; vyzývá dále 
Parlament, aby zlepšil svou komunikaci s 
poslanci, pokud jde o povinnosti 
zpravodajů, stínových zpravodajů a 
předsedů výborů, aby konání těchto 
schůzí zveřejňovali; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin;

36. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin; vyzývá 
sekretariát, aby rozeslal podrobné 
informace a uspořádal školení, jejichž 
cílem bude umožnit, aby kanceláře 
poslanců tuto povinnost v plné míře 
dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že současná infrastruktura nezahrnuje 
postup, kterým by poslanci a akreditovaní 
parlamentní asistenti mohli navrhovat 
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zlepšení na základě vlastních zkušeností; 
vyzývá útvary Parlamentu, aby 
vypracovaly dotazník, kterým by se 
každoročně získávala zpětná vazba, 
přičemž výsledky tohoto dotazování by se 
zahrnuly do zprávy o používání tohoto 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá tento pozitivní krok ke zvýšení 
transparentnosti a možnost, aby všichni 
poslanci, kteří si to přejí, mohli 
zveřejňovat tyto informace 
prostřednictvím infrastruktury webových 
stránek Parlamentu, a to i v případě, že 
poslanec není zpravodajem, stínovým 
zpravodajem nebo předsedou výboru; 
domnívá se, že takové zvýšení 
transparentnosti pomáhá evropským 
občanům lépe pochopit činnost jejich 
poslanců; vyjadřuje proto politování nad 
tím, že tato infrastruktura pro prohlášení 
o schůzkách existuje pouze v angličtině a 
ne ve všech úředních jazycích Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. uznává, že poskytování otevřených, 
strojově čitelných, snadno dostupných a 
znovu využitelných veřejných dat otevírá 
velké možnosti jak v oblasti 
transparentnosti vůči veřejnosti, tak v 
oblasti inovací; vítá stávající iniciativy k 
vytvoření a konverzi části těchto dat, která 
jsou pro veřejnost zajímavá, do takového 
formátu; zdůrazňuje, že je třeba mít v 
rámci jasně definované politiky 
Parlamentu pro otevřená data uživatelsky 
vstřícnější, systematičtější a 
koordinovanější přístup k těmto 
iniciativám;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. uznává, že svobodný a otevřený 
software může mít pro Parlament 
přidanou hodnotu; zdůrazňuje zejména 
jeho význam pro zvyšování 
transparentnosti a skutečnost, že zamezuje 
závislosti na jednom poskytovateli; uznává 
rovněž jeho potenciál z hlediska zvyšování 
bezpečnosti, neboť umožňuje nalézat a 
opravovat nedostatky; důrazně 
doporučuje, aby byl veškerý software 
vyvíjený pro Parlament veřejně 
zpřístupňován na základě svobodné a 
otevřené softwarové licence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. konstatuje, že výsledky 
jmenovitého hlasování v plénu by měly být 
dostupné v otevřeném, strojově čitelném 
formátu a měly by být na webových 
stránkách Parlamentu snadno k nalezení; 
žádá proto, aby Parlament zveřejňoval 
strojově čitelnou verzi výsledků 
jmenovitého hlasování spolu s verzemi, 
které nejsou strojově čitelné, na webových 
stránkách obsahujících zápisy z 
plenárního zasedání;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. žádá Parlament, aby kromě 
společné zprávy Parlamentu a Komise o 
činnosti rejstříku transparentnosti 
vypracoval podrobnou výroční zprávu o 
zástupcích zájmových skupin a jiných 
organizací, kteří měli přístup do prostor 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
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Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 36 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36d. žádá Parlament, aby zobrazoval 
výsledky hlasování poslanců na jejich 
profilech na webových stránkách 
Parlamentu; dále žádá, aby Parlament 
zřídil nezbytnou infrastrukturu a 
zveřejňoval výsledky všech jmenovitých 
hlasování v centrální, uživatelsky vstřícné 
databázi umožňující vyhledávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. vyjadřuje vážné obavy ohledně 
toho, že jeden zaměstnanec zapojený do 
vyšetřování Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům ohledně Evropského 
podpůrného úřadu pro otázky azylu 
pracuje v současnosti v Parlamentu; žádá 
generálního tajemníka, aby Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu urychleně 
informoval o procedurálních krocích 
podniknutých v tomto případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dosažení uhlíkové neutrality Parlamentu 
do roku 2030

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. domnívá se, že po vyhlášení stavu 
nouze v oblasti klimatu by Parlament měl 
jít příkladem a zavázat se, že dosáhne 
nulové uhlíkové stopy do roku 2030;  žádá 
o naléhavé vypracování podrobné zprávy 
a vyúčtování kompenzace emisí CO2 
Parlamentem; pověřuje pracovní skupinu 
předsednictva pro EMAS, aby změnila 
klíčové ukazatele výkonnosti a stávající 
plán pro snižování emisí CO2 tak, aby 
bylo do roku 2030 dosaženo uhlíkové 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje, že přibližně 67 % 
uhlíkové stopy Parlamentu vzniká při 
přepravě osob; očekává, že předsednictvo 
vypracuje systém úhrady výdajů na 
dopravu, který bude do ceny přepravy 
zahrnovat náklady na kompenzaci emisí 
CO2 a bude motivovat k využívání 
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ekologických druhů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. konstatuje, že dne 1. ledna 2017 
nabyly účinnosti revidované předpisy pro 
platbu finančních příspěvků pro 
skupinové návštěvy pod oficiální záštitou 
poslanců; vyzývá generálního tajemníka, 
aby bez zbytečného odkladu zveřejnil 
hodnocení těchto předpisů; je velmi 
znepokojen některými nedávnými případy 
zneužití; je pevně přesvědčen, že předpisy 
pro platbu finančních příspěvků by měly 
být co nejdříve revidovány, aby se 
zabránilo tomu, že by z nich poslanci 
těžili; vyzývá předsednictvo, aby zobecnilo 
proplácení výdajů skupinových návštěv na 
základě účtenek; připomíná svůj 
požadavek zrušit možnost jmenovat 
vedoucími skupin akreditované 
parlamentní asistenty; opakuje svou 
žádost, aby byla zrušena možnost 
jmenovat vedoucím skupiny akreditované 
parlamentní asistenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Loránt 
Vincze, Vasile Blaga, Traian Băsescu, Dan-Ştefan Motreanu, Mircea-Gheorghe Hava, 
Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. Skupinové návštěvy
žádá, aby byl systém pro výpočet 
finančního příspěvku pro skupinové 
návštěvy revidován; stávající systém 
nepřihlíží ke kolísání nákladů na 
ubytování a dopravu a nedrží krok s 
inflací;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. konstatuje, že dne 1. ledna 2017 
nabyly účinnosti revidované předpisy pro 
platbu finančních příspěvků pro 
skupinové návštěvy pod oficiální záštitou 
poslanců; předpisy uplatňují oddělenou 
úhradu ubytování a stravy; opakuje svou 
výzvu předsednictvu, aby zobecnilo 
proplácení výdajů skupinových návštěv na 
základě účtenek;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zeměpisná rozptýlenost Parlamentu – 
jediné sídlo

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 62
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. připomíná, že Parlament již má 
jediné sídlo; podle Smluv je jeho sídlo ve 
Štrasburku, kde poslanci zasedají 12krát 
za rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. zdůrazňuje, že Unie se rozhodla 
být prostřednictvím svých institucí a 
agentur přítomna ve více členských 
státech, což zaručuje pevné spojení s 
občany a zajišťuje viditelnost Evropy s 
přihlédnutím k zodpovědnému řízení 
veřejných financí;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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37. zdůrazňuje, že celkové náklady na 
12 misí do Štrasburku činí 27 211 000 
EUR;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že celkové náklady na 
12 misí do Štrasburku činí 27 211 000 
EUR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že celkové náklady na 
12 misí do Štrasburku činí 27 211 000 
EUR;

37. zdůrazňuje, že celkové náklady na 
12 misí do Štrasburku činí 27 211 000 
EUR; žádá o předložení zprávy o 
celkových emisích CO2, které tyto cesty 
způsobily v roce 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že celkové náklady na 
12 misí do Štrasburku činí 27 211 000 
EUR;

37. konstatuje že celkové náklady na 
práci Parlamentu v jeho sídle ve 
Štrasburku činí 27 211 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. žádá, aby byl proveden audit 
celkových nákladů všech cest ze sídla 
Parlamentu ve Štrasburku do Bruselu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. žádá, aby byl proveden audit 
celkových nákladů na sídlo Parlamentu v 
Lucemburku a nákladů na cesty do 
Lucemburku a z Lucemburku jak ze sídla 
Parlamentu ve Štrasburku, tak z Bruselu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. požaduje úplné hodnocení všech 
výdajů na základě všech článků Smlouvy, 
které by poskytlo důležité věcné informace 
pro jednání o tom, kde by mohly případně 
vzniknout úspory;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že náklad spojené s 12 
každoročními cestami poslanců do 
Štrasburku dosahují výše 21 266 689 
EUR; poukazuje na to, že roční náklady 
na cestování činí 3 631 082 EUR u 
zaměstnanců a 2 097 250 EUR u 
akreditovaných parlamentních asistentů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že náklad spojené s 12 
každoročními cestami poslanců do 
Štrasburku dosahují výše 21 266 689 
EUR; poukazuje na to, že roční náklady 
na cestování činí 3 631 082 EUR u 
zaměstnanců a 2 097 250 EUR u 
akreditovaných parlamentních asistentů;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. konstatuje, že náklady na 
charterové vlakové spojení Thalys činily v 
roce 2018 celkem 3 739 680 EUR (ve 
srovnání s 3 668 532 EUR v roce 2017);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. konstatuje, že náklady na 
charterové vlakové spojení Thalys činily v 
roce 2018 celkem 3 739 680 EUR (ve 
srovnání s 3 668 532 EUR v roce 2017);

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto 
dodatečné výdaje jsou v rozporu se 

40. vyjadřuje politování nad tím, že 
tyto dodatečné výdaje jsou v rozporu se 
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zásadou řádného finančního řízení a se 
zásadou rozpočtové kázně; uvědomuje si, 
že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze 
jednomyslnou změnou Smlouvy; 
zdůrazňuje, že přesun služebních vozů 
Parlamentu do Štrasburku by byl 
efektivnější, pokud by vozily akreditované 
parlamentní asistenty;

zásadou řádného finančního řízení a se 
zásadou rozpočtové kázně;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
akreditované parlamentní asistenty;

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; připomíná, že velká většina 
Parlamentu vyjádřila v různých 
usneseních podporu jedinému sídlu s 
cílem zajistit účelné vynakládání peněz 
unijních daňových poplatníků; 
konstatuje, že podle odhadu Účetního 
dvora by přestěhování ze Štrasburku do 
Bruselu mohlo přinést roční úspory 114 
milionů eur a jednorázovou úsporu 616 
milionů eur, pokud by se Parlament 
úspěšně zbavil budov ve Štrasburku, nebo 
jednorázovou úsporu 40 milionů eur, 
kdyby se mu to nepodařilo; konstatuje, že 
cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze 
jednomyslnou změnou Smlouvy; naléhavě 
žádá Radu, aby vzala na vědomí postoj 
Parlamentu, převzala svou odpovědnost a 
postupovala odpovídajícím způsobem; 
zdůrazňuje, že přesun služebních vozů 
Parlamentu do Štrasburku by byl 
efektivnější, pokud by vozily akreditované 
parlamentní asistenty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
akreditované parlamentní asistenty;

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; opakuje svoji výzvu Parlamentu, 
aby měl jediné sídlo v zájmu optimalizace 
parlamentní i institucionální práce a 
snížení politických nákladů a uhlíkové 
stopy; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; vyzývá proto 
Konferenci o budoucnosti Evropy, aby 
vzala v úvahu výše uvedené skutečnosti; 
zdůrazňuje, že přesun služebních vozů 
Parlamentu do Štrasburku by byl 
efektivnější, pokud by vozily poslance, 
akreditované parlamentní asistenty a 
zaměstnance;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto 
dodatečné výdaje jsou v rozporu se 
zásadou řádného finančního řízení a se 
zásadou rozpočtové kázně; uvědomuje si, 
že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze 
jednomyslnou změnou Smlouvy; 
zdůrazňuje, že přesun služebních vozů 
Parlamentu do Štrasburku by byl 
efektivnější, pokud by vozily akreditované 

40. zdůrazňuje, že přesun služebních 
vozů Parlamentu do Štrasburku by byl 
efektivnější, pokud by vozily akreditované 
parlamentní asistenty;



PE646.990v02-00 44/117 AM\1199139CS.docx

CS

parlamentní asistenty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
akreditované parlamentní asistenty;

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
akreditované parlamentní asistenty, 
poslance a zaměstnance; domnívá se, že 
pokud jsou charterové vlaky mezi 
Bruselem a Štrasburkem plné, měla by být 
alespoň služební vozidla Parlamentu plně 
obsazena předtím, než budou 
organizovány charterové autobusy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do 

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy;
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Štrasburku by byl efektivnější, pokud by 
vozily akreditované parlamentní asistenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
akreditované parlamentní asistenty;

40. upozorňuje na to, že tyto dodatečné 
výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného 
finančního řízení a se zásadou rozpočtové 
kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla 
lze dosáhnout pouze jednomyslnou 
změnou Smlouvy; zdůrazňuje, že přesun 
služebních vozů Parlamentu do Štrasburku 
by byl efektivnější, pokud by vozily 
poslance, akreditované parlamentní 
asistenty nebo jiné zaměstnance s 
cestovními příkazy;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. zdůrazňuje, že přesun služebních 
vozů Parlamentu s řidičem jen do 
Štrasburku a zpět dále zvyšuje finanční 
dopad 12 ročních misí do Štrasburku a 
jejich dopad na životní prostředí; vítá 
skutečnost, že akreditovaní parlamentní 
asistenti se mohou připojit k cestě do 
Štrasburku a zpět, ale vyjadřuje politování 
nad tím, že tato možnost není plně 
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využívána; vyzývá Parlament, aby umožnil 
rovněž zaměstnancům Parlamentu a 
politických skupin, aby této možnosti 
využívali pro cesty do Štrasburku, a aby 
zlepšil komunikaci týkající se této 
možnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyjadřuje politování nad 
dodatečným environmentálním dopadem 
zeměpisné rozptýlenosti Parlamentu, která 
je příčinou 78 % veškerých emisí 
statutárních zaměstnanců Parlamentu, na 
životní prostředí; domnívá se, že stávající 
úprava je s ohledem na dosažení cílů 
Pařížské dohody o klimatu a na nutnost jít 
příkladem v opatřeních šetrných k 
životnímu prostředí považována za 
neudržitelnou a nezodpovědnou; vyzývá 
Evropskou radu, aby zahájila otevřenou a 
transparentní diskusi o této otázce s cílem 
rozhodnout o jediném sídle Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. zdůrazňuje, že Unie se jako jedna 
ze stran Pařížské dohody v rámci 
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Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu zavázala udržet 
nárůst průměrné globální teploty pod 
hranicí 2 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí, a konstatuje se 
znepokojením, že 12 cest ročně do 
Štrasburku zbytečně zvyšuje uhlíkové 
emise Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná, že v roce 2018 mělo 
generální ředitelství pro komunikaci (GŘ 
COMM) 805 zaměstnanců a spravovalo 
6,1% celkového rozpočtu Parlamentu;

41. připomíná, že v roce 2018 mělo 
generální ředitelství pro komunikaci (GŘ 
COMM) 805 zaměstnanců; žádá GŘ 
COMM, aby v budoucích letech využívalo 
více než 6,1 % celkového rozpočtu 
Parlamentu, jak tomu bylo v roce 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jean-François Jalkh

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá skutečnost, že rozpočet byl v 
roce 2018 splněn beze zbytku, což je 
důkazem toho, že GŘ COMM vynaložilo 
maximální úsilí o plné využití všech svých 
zdrojů, aby oslovilo co největší počet 
občanů, což bylo v předvolebním roce 
obzvláště důležité; s uspokojením 
konstatuje, že GŘ COMM v roce 2018 
aktivně přispělo k vývoji a zahájení 

42. vítá skutečnost, že rozpočet byl v 
roce 2018 splněn beze zbytku, což je 
důkazem toho, že GŘ COMM vynaložilo 
maximální úsilí o plné využití všech svých 
zdrojů, aby oslovilo co největší počet 
občanů, což bylo v předvolebním roce 
obzvláště důležité; s uspokojením 
konstatuje, že GŘ COMM v roce 2018 
aktivně přispělo k vývoji a zahájení 
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strategie pro kampaň před volbami do 
Evropského parlamentu;

strategie pro kampaň před volbami do 
Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že 
GŘ COMM nemá využívat evropské 
finanční prostředky na usměrňování 
voličů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá skutečnost, že rozpočet byl v 
roce 2018 splněn beze zbytku, což je 
důkazem toho, že GŘ COMM vynaložilo 
maximální úsilí o plné využití všech svých 
zdrojů, aby oslovilo co největší počet 
občanů, což bylo v předvolebním roce 
obzvláště důležité; s uspokojením 
konstatuje, že GŘ COMM v roce 2018 
aktivně přispělo k vývoji a zahájení 
strategie pro kampaň před volbami do 
Evropského parlamentu;

42. vítá skutečnost, že rozpočet byl v 
roce 2018 splněn beze zbytku, což je 
důkazem toho, že GŘ COMM usilovalo o 
plné využití všech svých zdrojů, aby 
oslovilo co největší počet občanů, což bylo 
v předvolebním roce obzvláště důležité; s 
uspokojením konstatuje, že GŘ COMM v 
roce 2018 aktivně přispělo k vývoji a 
zahájení strategie pro kampaň před 
volbami do Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. konstatuje, že hlavním indikátorem 
GŘ COMM je od roku 2017 počet hodin 
pozornosti, kterou Parlament získal na 
různých komunikačních kanálech; s 
uspokojením bere na vědomí, že kromě 
zaměření na úrovně pozornosti vyvíjí GŘ 
COMM metodologii pro měření 

43. konstatuje, že GŘ COMM 
navzdory zaměření na různé otázky vyvíjí 
metodologii pro měření hospodárnosti, 
účinnosti a účelnosti svých činností napříč 
všemi komunikačními kanály; schvaluje, 
že se zaměřuje na zviditelnění Parlamentu; 
žádá, aby bylo v tomto směru vyvinuto 
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hospodárnosti, účinnosti a účelnosti svých 
činností napříč všemi komunikačními 
kanály; schvaluje, že se zaměřuje na 
zviditelnění Parlamentu;

větší úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vyzývá GŘ COMM, aby 
pokračovalo ve svém úsilí o zlepšení 
veřejných internetových stránek 
Parlamentu, zejména s ohledem na 
optimalizaci vyhledávače a na jejich 
zviditelnění; žádá GŘ COMM, aby 
vytvořilo internetové stránky, které budou 
přehledné a snadno dostupné ze všech 
zařízení, tj. od smartphonů až po stolní 
počítače;

44. vyzývá GŘ COMM, aby 
pokračovalo ve svém úsilí o zlepšení 
veřejných internetových stránek 
Parlamentu, zejména s ohledem na 
optimalizaci vyhledávače a na jejich 
zviditelnění; žádá GŘ COMM, aby 
vytvořilo internetové stránky, které budou 
přehledné a snadno dostupné ze všech 
zařízení, tj. ze smartphonů, tabletů a 
stolních počítačů, se zvláštním důrazem 
na zjednodušenou verzi webových stránek 
pro mobilní zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. poukazuje na nízkou viditelnost 
Parlamentu ve srovnání s jinými 
evropskými a mezinárodními orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. dále bere na vědomí, že Parlament 
značně zlepšil způsob, jakým využívá 
sociální média, a zdokonalil také činnosti 
spojené se zvyšováním povědomí o 
činnosti Unie; bere rovněž na vědomí, že 
nemalé úsilí bylo investováno do 
komplexní strategie pro návštěvníky a do 
provádění programu „vyslanci do škol“ se 
zvláštním zaměřením na mladé lidi;

46. bere na vědomí, že Parlament 
zlepšil způsob, jakým využívá sociální 
média, a zdokonalil také činnosti spojené 
se zvyšováním povědomí o činnosti Unie, 
a dále naléhavě žádá Parlament, aby 
zintenzivnil svou aktivitu v sociálních 
médiích s cílem šířit informace o 
výsledcích činnosti Parlamentu mezi 
občany Unie; bere rovněž na vědomí, že 
nemalé úsilí bylo investováno do 
komplexní strategie pro návštěvníky a do 
provádění programu „vyslanci do škol“ se 
zvláštním zaměřením na mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. dále bere na vědomí, že Parlament 
značně zlepšil způsob, jakým využívá 
sociální média, a zdokonalil také činnosti 
spojené se zvyšováním povědomí o 
činnosti Unie; bere rovněž na vědomí, že 
nemalé úsilí bylo investováno do 
komplexní strategie pro návštěvníky a do 
provádění programu „vyslanci do škol“ se 
zvláštním zaměřením na mladé lidi;

46. dále bere na vědomí, že Parlament 
značně zlepšil způsob, jakým využívá 
sociální média, a dále vybízí k používání 
svobodných otevřených platforem 
sociálních sítí s vlastním hostováním, 
které dbají na ochranu uživatelských dat; 
dále oceňuje činnosti spojené se 
zvyšováním povědomí o činnosti Unie; 
bere rovněž na vědomí, že nemalé úsilí 
bylo investováno do komplexní strategie 
pro návštěvníky a do provádění programu 
„vyslanci do škol“ se zvláštním zaměřením 
na mladé lidi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. konstatuje, že v roce 2018 bylo v 
členských státech uspořádáno 285 
tiskových seminářů, jichž se zúčastnilo 
více než 3 629 novinářů; vítá skutečnost, 
že 1 905 novinářů bylo také pozváno k 
účasti na plenárních zasedáních a 1 191 
novinářů bylo pozváno k účasti na 
centrálně organizovaných tiskových 
seminářích; vítá, že GŘ COMM využívá 
všemožné mediální kanály pro šíření 
informací o činnosti a úspěších 
Parlamentu; vybízí toto generální 
ředitelství, aby věnovalo dostatečnou 
pozornost významu sociálních sítí a jejich 
významnému a narůstajícímu potenciálu 
oslovit občany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. vyzývá GŘ COMM, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria při příštím 
cyklu udělování absolutoria informoval o 
cílech stanovených v příslušném roce, aby 
tento orgán mohl posoudit efektivitu 
činností generálního ředitelství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. podporuje činnosti Parlamentaria, 
které dne 11. července 2018 přivítalo svého 
dvoumiliontého návštěvníka, a vítá úspěch 
pilotních projektů Europa Experience v 
Berlíně, Lublani, Štrasburku a Helsinkách; 
vyjadřuje vděčnost oddělení pro návštěvy 
a semináře za to, že se mu podařilo 
přijmout v roce 2018 rekordní počet 
návštěvníků;

48. podporuje činnosti Parlamentaria, 
které dne 11. července 2018 přivítalo svého 
dvoumiliontého návštěvníka, a vítá úspěch 
pilotních projektů Europa Experience v 
Berlíně, Lublani, Štrasburku a Helsinkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. připomíná, že rok 2018 byl prvním 
úplným rokem provozu Domu evropských 
dějin; konstatuje, že do Domu evropských 
dějin zavítalo 164 158 návštěvníků; vítá 
dohodu o spolufinancování s Komisí, která 
každoročně poskytuje příspěvek na provoz;

49. připomíná, že rok 2018 byl prvním 
úplným rokem provozu Domu evropských 
dějin; konstatuje, že do Domu evropských 
dějin zavítalo 164 158 návštěvníků; vítá 
dohodu o spolufinancování s Komisí, která 
každoročně poskytuje příspěvek na provoz; 
je nadále hluboce znepokojen zprávami o 
pracovních podmínkách v Domě 
evropských dějin za předchozího partnera 
a naléhavě žádá generálního tajemníka, 
aby Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu 
informoval o situaci zaměstnanců Domu 
evropských dějin za stávajícího 
poskytovatele; žádá rovněž generálního 
tajemníka, aby zveřejnil čísla o celkových 
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nákladech poskytovatele a o částce určené 
na mzdy zaměstnanců Domu evropských 
dějin;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. opakuje své žádosti, aby byly 
zlepšeny pracovní podmínky zaměstnanců 
GŘ EXPO;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. poukazuje na důležitost efektivní 
komunikace v členských státech při 
současném zajištění nákladové účinnosti; 
vybízí všechny dotčené strany, které se 
podílejí na rozhodovacím procesu, aby 
usilovaly o přidanou hodnotu, zejména 
pokud jde o provozní náklady;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
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Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. vyzývá Parlament a členské státy, 
aby zintenzivnily svou spolupráci s 
příslušnými kontaktními kancelářemi EP; 
žádá kontaktní kanceláře EP, aby zvýšily 
svou viditelnost prostřednictvím akcí a 
intenzivní činnosti v sociálních médiích s 
cílem přiblížit se občanům; vyzývá 
kontaktní kanceláře EP, aby více 
spolupracovaly a komunikovaly s 
jednotlivými evropskými orgány s cílem 
racionalizovat fungování kontaktních 
kanceláří EP;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. konstatuje, že úlohou kontaktních 
kanceláří Parlamentu je pouze udržovat 
vztahy a poskytovat informace, přičemž 
Evropský parlament v členských státech 
zastupují zvolení poslanci EP; žádá, aby 
to bylo vzato v úvahu při přípravě a 
provádění možných reforem týkajících se 
kontaktních kanceláří;

Or. hu

Pozměňovací návrh 101
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 52 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52b. žádá, aby Parlament revidoval 
celkový počet kontaktních kanceláří EP v 
každém z členských států; doporučuje 
uzavřít alespoň dvě kontaktní kanceláře 
EP, jednu ve Francii a jednu v Polsku; 
naléhavě Parlament vyzývá, aby stanovil, 
že maximální počet kontaktních kanceláří 
EP v jednom členském státě jsou dvě a že 
dvě kontaktní kanceláře lze zřídit při 
minimálním počtu 40 milionů obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. je znepokojen tím, že 53 
pracovních míst AST v kontaktních 
kancelářích EP bylo zrušeno, přičemž 
zároveň stejné kontaktní kanceláře 
zaměstnaly velký počet nových smluvních 
zaměstnanců; žádá generálního 
tajemníka, aby zajistil dostatečný počet 
stálých zaměstnanců v kontaktních 
kancelářích EP; domnívá se rovněž, že 
vedoucí kontaktních kanceláří EP by měli 
být s ohledem na jejich odpovědnost za 
lidské a finanční zdroje i nadále 
vedoucími oddělení, nikoli vedoucími 
útvaru;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. konstatuje, že kontaktní kancelář 
EP v Aténách v roce 2018 utratila 38 400 
EUR za pronájem parkovacích míst; 
domnívá se, že tyto výdaje jsou 
nepřiměřeně vysoké vzhledem k tomu, že v 
této kanceláři v současné době pracuje 6 
zaměstnanců; vyzývá Parlament, aby 
zjistil, jaké jsou důvody těchto výdajů, a 
případně přijal vhodná opatření ke 
zlepšení situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. bere na vědomí rozhodnutí 
předsednictva ze dne 11. února 2019 o 
parlamentní podpoře mise EU při ASEAN 
v Jakartě, delegace EU při Africké unii v 
Addis Abebě a delegace EU při OSN v 
New York; domnívá se, že vzhledem ke 
specifické povaze této parlamentní 
podpory by měl Rozpočtový výbor EP 
každoročně dostávat v rámci postupu 
udělování absolutoria Parlamentu podrobné 
informace o příslušných výstupech;

54. se znepokojením bere na vědomí 
rozhodnutí předsednictva ze dne 11. února 
2019 o parlamentní podpoře mise EU při 
ASEAN v Jakartě, delegace EU při Africké 
unii v Addis Abebě a delegace EU při OSN 
v New Yorku; domnívá se, že vzhledem ke 
specifické povaze této parlamentní 
podpory by měl Výbor EP pro rozpočtovou 
kontrolu každoročně dostávat v rámci 
postupu udělování absolutoria Parlamentu 
podrobné informace o zdrojích a 
příslušných výstupech; žádá generálního 
tajemníka o provedení analýzy nákladů a 
přínosů této podpory parlamentní 
demokracie, a to do konce roku 2020 a 
před jakýmkoli zamýšleným rozšířením na 
jiné regiony světa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. s uspokojením konstatuje, že 
vznikla zvláštní kancelář pro akreditované 
parlamentní asistenty (APA Front Office), 
která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s 
jejich náborem a se změnami a 
ukončováním smluv a poskytuje jim 
administrativní podporu; vítá zavedení 
zjednodušeného a rychlejšího postupu pro 
nábor akreditovaných parlamentních 
asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové 
správě dokumentace;

57. s uspokojením konstatuje, že 
vznikla zvláštní kancelář pro akreditované 
parlamentní asistenty (APA Front Office), 
která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s 
jejich náborem a se změnami a 
ukončováním smluv a poskytuje jim 
administrativní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. s uspokojením konstatuje, že 
vznikla zvláštní kancelář pro akreditované 
parlamentní asistenty (APA Front Office), 
která vyřizuje veškeré záležitosti spojené s 
jejich náborem a se změnami a 
ukončováním smluv a poskytuje jim 
administrativní podporu; vítá zavedení 
zjednodušeného a rychlejšího postupu pro 
nábor akreditovaných parlamentních 
asistentů a pokrok na cestě k bezpapírové 
správě dokumentace;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. opět vyzývá správní útvary, aby co 
nejdříve v příštím volebním období 
zajistily odborná školení či publikace 
určené pro nové asistenty, které by se 
týkaly mimo jiné praktických a 
administrativních záležitostí (cestovní 
příkazy, lékařské prohlídky, akreditace, 
parkovací viněty, skupinové návštěvy, 
výstavy atd.) s cílem předcházet 
opakovaným chybám, které by bránily 
hladkému průběhu správních postupů, jež 
se asistentů týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 57 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57b. netrpělivě požaduje, aby 
akreditovaní parlamentní asistenti v 
případě cest na dílčí zasedání ve 
Štrasburku dostali stejný příspěvek na 
pobyt jako statutární zaměstnanci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. konstatuje, že hlavním 
indikátorem GŘ PERS byla v roce 2018 
doba plnění úkolů; s uspokojením 
konstatuje, že cíle a metody sběru dat byly 
vylepšeny a že výsledky byly všeobecně 
pozitivní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; je 
znepokojen tím, že méně příznivé pracovní 
podmínky snížily přitažlivost práce pro EU 
v době, kdy se Unie snaží získat dostatečný 
počet zaměstnanců z řady členských států;

61. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; se 
znepokojením bere na vědomí zjištění 
Účetního dvora, která se týkají jiných 
orgánů a institucí EU, včetně Parlamentu, 
a vítá proto ochotu Komise přijmout 
doporučení Účetního dvora; podporuje 
postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor 
pro rozpočtovou kontrolu12b; vyjadřuje 
politování nad velmi negativním dopadem 
reformního balíčku z roku 2014 na řadu 
zásadních aspektů lidských zdrojů v 
orgánech a institucích Unie; je proto 
znepokojen tím, že méně příznivé pracovní 
podmínky snížily přitažlivost práce pro EU 
v době, kdy se Unie snaží získat dostatečný 
počet zaměstnanců z řady členských států; 
upozorňuje na závažné následky, které by 
mohly mít jakékoli rozpočtové škrty ve 
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správě nebo snižování počtu zaměstnanců 
pro budoucnost veřejné služby Evropské 
unie a provádění unijních politik; vyzývá 
orgány a instituce Unie, aby provedly 
rozvážné a komplexní posouzení dopadu 
jakékoli budoucí reformy nebo revize 
služebního řádu na řízení lidských zdrojů 
a životní podmínky zaměstnanců;

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; je 
znepokojen tím, že méně příznivé pracovní 
podmínky snížily přitažlivost práce pro EU 
v době, kdy se Unie snaží získat dostatečný 
počet zaměstnanců z řady členských států;

61. bere na vědomí zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/2019: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby platy 
zaměstnanců Unie mohly konkurovat 
mzdám v soukromém sektoru v zemi 
bydliště, zejména pokud je obtížné získat 
dostatečný počet zaměstnanců z řady 
členských států;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; je 
znepokojen tím, že méně příznivé pracovní 
podmínky snížily přitažlivost práce pro EU 
v době, kdy se Unie snaží získat dostatečný 
počet zaměstnanců z řady členských států;

61. upozorňuje na zvláštní zprávu 
Účetního dvora č. 15/201912: Provádění 
balíčku opatření pro personální reformu z 
roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale 
nikoli bez následků pro zaměstnance; je 
znepokojen tím, že méně příznivé pracovní 
podmínky mohly vést ke snížení 
přitažlivosti práce pro EU v době, kdy se 
Unie snaží získat dostatečný počet 
zaměstnanců z řady členských států;

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vítá skutečnost, že jednou z 
klíčových součástí politiky řízení lidských 
zdrojů Parlamentu zůstává prosazování 
rovných příležitostí; bere na vědomí, že se 
stále podnikají konkrétní kroky k 

62. připomíná skutečnost, že 
prosazování rovných příležitostí je 
klíčovou součástí politiky řízení lidských 
zdrojů Parlamentu; bere na vědomí, že se 
stále podnikají konkrétní kroky k 
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provádění strategie pro rovnost žen a 
mužů; byl stanoven cíl dosáhnout do konce 
roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích 
oddělení bylo 40 % žen, na pozicích 
ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních 
ředitelů 30 % žen;

provádění strategie pro rovnost žen a 
mužů; byl stanoven cíl dosáhnout do konce 
roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích 
oddělení bylo 40 % žen, na pozicích 
ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních 
ředitelů 30 % žen; nicméně vyjadřuje 
politování nad tím, že strategie pro 
rovnost žen a mužů není v plné míře 
uplatňována, zejména pokud jde o cíl 
dosáhnout do roku 2020 40% zastoupení 
žen ve vyšších vedoucích pozicích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vítá skutečnost, že jednou z 
klíčových součástí politiky řízení lidských 
zdrojů Parlamentu zůstává prosazování 
rovných příležitostí; bere na vědomí, že se 
stále podnikají konkrétní kroky k 
provádění strategie pro rovnost žen a 
mužů; byl stanoven cíl dosáhnout do konce 
roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích 
oddělení bylo 40 % žen, na pozicích 
ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních 
ředitelů 30 % žen;

62. vítá skutečnost, že prosazování 
rovných příležitostí je i nadále klíčovou 
součástí politiky řízení lidských zdrojů 
Parlamentu; bere na vědomí, že se stále 
podnikají konkrétní kroky k provádění 
strategie pro rovnost žen a mužů; byl 
stanoven cíl dosáhnout do konce roku 2019 
toho, aby na pozicích vedoucích oddělení 
bylo 40 % žen, na pozicích ředitelů 35 % 
žen a na pozicích generálních ředitelů 30 % 
žen; vyzývá k rychlému stanovení 
ambicióznějších cílů a k tomu, aby byly v 
krátkém časovém horizontu splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 62
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vítá skutečnost, že jednou z 
klíčových součástí politiky řízení lidských 
zdrojů Parlamentu zůstává prosazování 
rovných příležitostí; bere na vědomí, že se 
stále podnikají konkrétní kroky k 
provádění strategie pro rovnost žen a 
mužů; byl stanoven cíl dosáhnout do konce 
roku 2019 toho, aby na pozicích vedoucích 
oddělení bylo 40 % žen, na pozicích 
ředitelů 35 % žen a na pozicích generálních 
ředitelů 30 % žen;

62. vítá skutečnost, že prosazování 
rovných příležitostí je i nadále klíčovou 
součástí politiky řízení lidských zdrojů 
Parlamentu; bere na vědomí, že se stále 
podnikají konkrétní kroky k provádění 
strategie pro rovnost žen a mužů a že je 
nadále třeba zajistit geografickou 
vyváženost; byl stanoven cíl dosáhnout do 
konce roku 2019 toho, aby na pozicích 
vedoucích oddělení bylo 40 % žen, na 
pozicích ředitelů 35 % žen a na pozicích 
generálních ředitelů 30 % žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Gilles Boyer, Pascal Durand, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona 
Strugariu, Sylvie Guillaume, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. navrhuje, aby vzhledem ke 
skutečnosti, že prosazování rovných 
příležitostí je i nadále klíčovou součástí 
politiky řízení lidských zdrojů 
Parlamentu, byl kladen větší důraz na 
rovné příležitosti pro všechny, například 
aby byl zvýšen počet osob se zdravotním 
postižením pracujících ve správních 
útvarech Parlamentu; konstatuje, že v 
rámci předsednictva Parlamentu již 
existuje pracovní skupina na vysoké 
úrovni pro rovnost žen a mužů a 
rozmanitost, a žádá, aby tato skupina 
vypracovala studii o účinných opatřeních, 
včetně opatření legislativních, přijatých 
členskými státy i třetími zeměmi ke 
zvýšení zapojení osob se zdravotním 
postižením do pracovního procesu; 
požaduje, aby po vypracování této studie a 
analýze výsledků podala tato skupina na 
vysoké úrovni předsednictvu Parlamentu 
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zprávu a předložila konkrétní návrhy; 
vyzývá k rychlému stanovení 
ambiciózních cílů a k tomu, aby byly v 
krátkém časovém horizontu splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že poslankyně EP na mateřské 
dovolené nemohou být zastoupeny; 
domnívá se, že tato skutečnost je v 
zásadním rozporu se základními 
hodnotami Unie, neboť vysílá signál, že 
hlasování pro ženu může znamenat, že 
dotyčná oblast nebude dočasně 
zastoupena; domnívá se, že nemožnost 
zastoupit poslance EP na rodičovské 
dovolené, ale i poslance na dlouhodobé 
nemocenské dovolené, je nevyřešený 
problém, jelikož tito poslanci nemohou 
ani pověřit zástupce, aby volili jejich 
jménem, což vede k dočasnému 
nevyváženému zastoupení evropských 
občanů; vyzývá Radu, aby pozměnila 
článek 6 Aktu o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách (aktu o evropských volbách) s 
cílem napravit tuto situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 63
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. lituje, že počet žen na pozicích 
generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 
2018 beze změny, tedy 2 (v absolutních 
číslech), což je výrazně pod stanoveným 
cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl 
žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci 
roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se 
zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích 
oddělení stoupl na 38 % na konci roku 
2018 a na 39 % na konci roku 2019; 
uvědomuje si, že je zapotřebí zaujmout 
postupný přístup, nicméně zdůrazňuje, že 
situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li 
genderová skladba na manažerské úrovni 
odrážet genderovou skladbu skupiny osob, 
které se mohou o tato místa ucházet; 
konstatuje, že některé členské státy nemají 
nikoho na pozicích ředitelů ani 
generálních ředitelů, a doporučuje tuto 
situaci řešit s cílem dosáhnout 
geografické vyváženosti;

63. lituje, že počet žen na pozicích 
generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 
2018 beze změny, tedy 2 (v absolutních 
číslech), což je výrazně pod stanoveným 
cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl 
žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci 
roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se 
zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích 
oddělení stoupl na 38 % na konci roku 
2018 a na 39 % na konci roku 2019; 
uvědomuje si, že je zapotřebí zaujmout 
postupný přístup, nicméně zdůrazňuje, že 
situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li 
genderová skladba na manažerské úrovni 
odrážet genderovou skladbu skupiny osob, 
které se mohou o tato místa ucházet;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. lituje, že počet žen na pozicích 
generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 
2018 beze změny, tedy 2 (v absolutních 
číslech), což je výrazně pod stanoveným 
cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl 
žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci 
roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se 
zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích 
oddělení stoupl na 38 % na konci roku 
2018 a na 39 % na konci roku 2019; 
uvědomuje si, že je zapotřebí zaujmout 
postupný přístup, nicméně zdůrazňuje, že 

63. lituje, že počet žen na pozicích 
generálních ředitelů zůstal v letech 2017 a 
2018 beze změny, tedy 2 (v absolutních 
číslech), což je výrazně pod stanoveným 
cílem; s uspokojením konstatuje, že podíl 
žen na pozicích ředitelů dosáhl na konci 
roku 2018 34 % a v průběhu roku 2019 se 
zvýšil na 37 % a na pozicích vedoucích 
oddělení stoupl na 38 % na konci roku 
2018 a na 39 % na konci roku 2019; 
uvědomuje si, že je zapotřebí zaujmout 
postupný přístup, nicméně zdůrazňuje, že 
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situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li 
genderová skladba na manažerské úrovni 
odrážet genderovou skladbu skupiny osob, 
které se mohou o tato místa ucházet; 
konstatuje, že některé členské státy nemají 
nikoho na pozicích ředitelů ani generálních 
ředitelů, a doporučuje tuto situaci řešit s 
cílem dosáhnout geografické vyváženosti;

situace bude uspokojivá až tehdy, bude-li 
genderová skladba na manažerské úrovni 
odrážet genderovou skladbu skupiny osob, 
které se mohou o tato místa ucházet; 
konstatuje, že některé členské státy nemají 
nikoho na pozicích ředitelů ani generálních 
ředitelů, a doporučuje tuto situaci řešit; 
připomíná, že veškerý nábor musí být 
založen na schopnostech kandidátů, s tím, 
že důležitá je i geografická vyváženost 
mezi zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. konstatuje, že je třeba dosáhnout 
geologické vyváženosti mezi zaměstnanci 
Parlamentu; v této souvislosti vyzývá 
Parlament, aby zajistil, že zaměstnanci 
budou na všech úrovních, a to i pokud jde 
o funkce ředitelů a generálních ředitelů, 
najímáni a povyšovány bez diskriminace 
na základě státní příslušnosti a že 
zaměstnání u Parlamentu bude stejně 
atraktivní pro státní příslušníky všech 
členských států Unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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63a. navzdory tomu, že od rozšíření v 
roce 2004 uběhlo mnoho let, nebylo 
zastoupení nových členských států na 
úrovni vedení, kde nadále převažují 
Belgičané, Němci, Španělé a Italové, 
odpovídajícím způsobem navýšeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. schvaluje nalezená řešení pro 
akreditované parlamentní asistenti, kteří 
byli zaměstnáni bez přerušení po dvě 
volební období, avšak chybí jim dva 
měsíce do celkové doby deseti let, která 
zakládá nárok na důchod v důchodovém 
systému institucí EU; vítá, že nalezená 
řešení umožňují akreditovaným 
parlamentním asistentům dokončit 
nezbytných deset let služby; s uspokojením 
konstatuje, že řešení bylo nalezeno pro 
170 případů ze 173;

64. bere na vědomí nalezená řešení pro 
akreditované parlamentní asistenty, kteří 
byli zaměstnáni bez přerušení po dvě 
volební období, avšak chybí jim dva 
měsíce do celkové doby deseti let, která 
zakládá nárok na důchod v důchodovém 
systému institucí EU; odsuzuje skutečnost, 
že toto řešení bylo navzdory četným a 
pokračujícím varováním v průběhu 
předchozího volebního období předloženo 
příliš pozdě; vyjadřuje rovněž politování 
nad tím, že toto jediné nalezené řešení 
záviselo výhradně na dobré vůli několika 
poslanců, kteří o situaci akreditovaných 
parlamentních asistentů věděli a byli k 
nim solidární; dále lituje toho, že správní 
útvary neinformovaly poslance zvolené na 
nové volební období o této záležitosti a o 
tom, že v takových případech mohou 
uzavřít smlouvy na méně než šest měsíců, 
v důsledku čehož měla celá řada těchto 
asistentů velké potíže najít poslance, který 
by je zaměstnal na krátkou dobu bez 
přerušení, přičemž některým z nich se to 
nepodařilo vůbec (podle údajů správních 
útvarů to byl případ nejméně 3 ze 170 
dotyčných asistentů); 

Or. es
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Pozměňovací návrh 123
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. schvaluje nalezená řešení pro 
akreditované parlamentní asistenti, kteří 
byli zaměstnáni bez přerušení po dvě 
volební období, avšak chybí jim dva 
měsíce do celkové doby deseti let, která 
zakládá nárok na důchod v důchodovém 
systému institucí EU; vítá, že nalezená 
řešení umožňují akreditovaným 
parlamentním asistentům dokončit 
nezbytných deset let služby; s uspokojením 
konstatuje, že řešení bylo nalezeno pro 
170 případů ze 173;

64. schvaluje nalezená řešení pro 
akreditované parlamentní asistenty, kteří 
byli zaměstnáni bez přerušení po dvě 
volební období, avšak chybí jim dva 
měsíce do celkové doby deseti let, která 
zakládá nárok na důchod v důchodovém 
systému institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. schvaluje nalezená řešení pro 
akreditované parlamentní asistenti, kteří 
byli zaměstnáni bez přerušení po dvě 
volební období, avšak chybí jim dva 
měsíce do celkové doby deseti let, která 
zakládá nárok na důchod v důchodovém 
systému institucí EU; vítá, že nalezená 
řešení umožňují akreditovaným 
parlamentním asistentům dokončit 
nezbytných deset let služby; s uspokojením 
konstatuje, že řešení bylo nalezeno pro 
170 případů ze 173;

64. s uspokojením konstatuje, že 170 
ze 173 akreditovaných parlamentních 
asistentů, kteří se ocitli v situaci, kdy byli 
zaměstnáni bez přerušení po dvě volební 
období, avšak chyběly jim dva měsíce do 
celkové doby deseti let, která zakládá 
nárok na důchod v důchodovém systému 
institucí EU, se podařilo uzavřít nové 
smlouvy; vítá skutečnost, že to znamená, 
že tito akreditovaní parlamentní asistenti 
tak byli schopni odpracovat potřebných 
deset let;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. vítá zřízení rozšířeného systému 
práce na dálku v generálním sekretariátu 
Parlamentu;

65. vítá rozšíření a zjednodušení 
možností práce z domova pro generální 
sekretariát Parlamentu, avšak vyzývá k 
rychlému přechodu na strukturální práci 
z domova, jak je tomu v Komisi a dalších 
orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. vítá zřízení rozšířeného systému 
práce na dálku v generálním sekretariátu 
Parlamentu;

65. vítá zřízení rozšířeného systému 
práce na dálku v generálním sekretariátu 
Parlamentu; podporuje provedení 
průzkumu o zkušenostech s prací 
z domova a žádá, aby byly výsledky 
hodnocení sdíleny s poslanci a se všemi 
odděleními Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 65 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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65a. opakuje svůj požadavek, aby se 
více využívaly videokonference a jiné 
technologie, které chrání životní prostředí 
a šetří zdroje, zejména s cílem omezit 
povinnost cestovat mezi třemi pracovními 
místy;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejné slyšení za 
účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vybízí i skupiny, které tak 
nečiní, aby se k nim připojily;

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament na všech úrovních včetně 
poslanců, zaměstnanců a akreditovaných 
parlamentních asistentů, a podporuje 
rovněž kroky podniknuté s cílem odrazovat 
od obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejného slyšení 
za účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejné slyšení za 
účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vybízí i skupiny, které tak 
nečiní, aby se k nim připojily;

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejného slyšení 
za účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; konstatuje, že 
výsledky externího auditu se očekávaly 
počátkem listopadu 2018, a žádá, aby byly 
bezodkladně sděleny, jakmile budou 
dostupné; vyzývá k vysvětlení tohoto 
zpoždění; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vyzývá k zavedení povinných 
školení pro poslance a zaměstnance; 
očekává, že plán bude v plné míře a 
transparentně prováděn; 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 66
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejné slyšení za 
účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vybízí i skupiny, které tak 
nečiní, aby se k nim připojily;

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejného slyšení 
za účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; konstatuje, že 
výsledky externího auditu se očekávaly 
počátkem listopadu 2018, a žádá, aby byly 
bezodkladně sděleny, jakmile budou 
dostupné; vyzývá k vysvětlení tohoto 
zpoždění; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vyzývá k zavedení povinného 
školení pro poslance a zaměstnance; 
očekává, že plán bude v plné míře a 
transparentně prováděn; 

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. podporuje politiku nulové tolerance 
vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 

66. bere na vědomí politiku nulové 
tolerance vůči obtěžování, kterou uplatňuje 
Parlament, a podporuje rovněž kroky 
podniknuté s cílem odrazovat od 
obtěžování na pracovišti, jako je 
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aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejné slyšení za 
účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vybízí i skupiny, které tak 
nečiní, aby se k nim připojily;

aktualizované znění „plánu pro 
přizpůsobení preventivních opatření a 
opatření včasné podpory pro řešení 
konfliktů a obtěžování mezi poslanci a 
akreditovanými asistenty, stážisty nebo 
jinými zaměstnanci“, které předsednictvo 
přijalo dne 12. března 2018, externí audit 
interní praxe a postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců a funkce 
mediátora a uspořádání veřejného slyšení 
za účasti odborníků na problematiku 
obtěžování na pracovišti; očekává, že 
výsledky tohoto externího auditu budou 
oznámeny ihned, jakmile budou k 
dispozici; vítá, že některé skupiny důrazně 
vybízejí své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a vybízí i skupiny, které tak 
nečiní, aby se k nim připojily; nicméně 
vyzývá Parlament, aby zohlednil 
skutečnost, že k obtěžování v prostorách 
Parlamentu dochází velmi zřídka, a aby se 
proto touto záležitostí zabýval méně 
intenzivně;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 66 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66a. žádá o plné provedení opatření, 
která Parlament doporučil ve svém 
usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání 
sexuálního obtěžování a zneužívání v 
Evropské unii, mezi něž patří zejména 
uspořádání povinných školení na téma 
boje proti obtěžování pro všechny 
zaměstnance a poslance a sloučení svou 
stávajících výborů do jednoho nezávislého 
výboru; požaduje, aby obětem obtěžování 
byly v souladu s článkem 24 služebního 
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řádu hrazeny soudní a léčebné výlohy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. bere na vědomí bezprostřední 
změnu poskytovatele parlamentní školky; 
je znepokojen omezenými informacemi, 
které příslušná oddělení Parlamentu (GŘ 
PERS, GŘ INLO a GŘ SAFE) poskytlo o 
změnách, které bude tato nová zakázka 
obnášet; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
blaho dětí ve školce, stejně jako pracovní 
podmínky zaměstnanců najatých 
poskytovatelem služeb, byly pro Parlament 
vždy hlavními kritérií při hodnocení 
nabídkového řízení; připomíná, že je 
třeba, aby všichni poskytovatelé služeb 
plně respektovali belgické právo a zajistili, 
aby subdodavatel dodržoval zásady úcty a 
dodržování lidské důstojnosti, kterými se 
Parlament řídí;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. konstatuje, že od února 2020 bude 
novým poskytovatelem služeb 
parlamentních jeslí a školky společnost 
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Esedra; konstatuje, že změna 
poskytovatele vyvolala u poslanců, 
úředníků, diplomatů, vyslaných 
národních odborníků a akreditovaných 
parlamentních asistentů, jejichž děti tyto 
služby využívají, značné znepokojení; 
žádá, aby odpovědná parlamentní 
oddělení zajistila, aby žádné změny 
fungování jeslí a školky, které nové vedení 
případně zavede, nevedly ke snížení 
kvality služeb ve srovnání s předchozím 
poskytovatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. konstatuje, že dojde ke změně 
poskytovatele služeb parlamentní školky; 
vyzývá k hladkému přechodu; zdůrazňuje, 
že je třeba zajistit stejnou kvalitu služeb a 
pracovní podmínky; vyzývá generálního 
tajemníka, aby tyto podmínky zajistil;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že pravidla pro jesle a školky 
schválená dne 26. dubna 2018 jsou vágní 
a postrádají podrobné specifikace, 
zejména pokud jde o oddíl 1 týkající se 



PE646.990v02-00 76/117 AM\1199139CS.docx

CS

přijímání, oddíl 2 týkající se finančního 
příspěvku a oddíl 3 týkající se praktických 
informací; požaduje, aby řídící výbor pro 
parlamentní jesle a školku přijal 
dostatečné specifikace, aby pravidla byla 
jasná a transparentní a aby zahrnovala 
neobvyklé a zvláštní situace, jako jsou 
situace jednotlivých rodin či děti se 
zvláštními potřebami; navrhuje uvádět 
aktuální informace o jeslích a školkách, 
včetně příspěvků a stávající kapacity, na 
webových stránkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 67 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67b. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že součástí pravidel pro jesle a školky 
nebyly metody výpočtu ceny; žádá řídící 
výbor pro parlamentní jesle a školky, aby 
přijaly jasně definované metody pro 
výpočet rodičovských příspěvků 
zohledňujících zvláštní rodinné situace, 
například monoparentální rodiny či 
probíhající rozvodová řízení; doporučuje 
přezkoumat článek 4 těchto pravidel tak, 
aby byl do nich zahrnut maximální 
příspěvek, s cílem zajistit dostatečnou 
transparentnost a zabránit případným 
nesrovnalostem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 68
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. konstatuje, že vysoká pracovní 
zátěž pracovníků GŘ PERS vedla k nízké 
flexibilitě při úpravě platů akreditovaných 
parlamentních asistentů, o kterou žádali 
poslanci s odůvodněním, že se rozšířily 
úkoly, které asistenti plní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 70 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70a. zdůrazňuje, že při uplatňování 
politiky Parlamentu v oblasti nemovitostí 
je třeba v co nejvyšším rozsahu dodržovat 
zásadu nákladové efektivnosti, a to pokud 
jde o náklady související se stávajícími 
budovy, tak i nové projekty; středem 
zájmu musí být účinné finanční řízení, 
cílem pak dokončení prací za co nejnižší 
možné náklady; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 140
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. konstatuje, že největší stavební 
projekt Parlamentu - rozšířeni budovy 
Konrad Adenauer v Lucemburku - je právě 
ve fázi ukončení první etapy, východní 
části staveniště, která představuje 

73. konstatuje, že největší stavební 
projekt Parlamentu - rozšířeni budovy 
Konrad Adenauer v Lucemburku - je právě 
ve fázi ukončení první etapy; poukazuje na 
to, že ačkoliv některé výdaje související se 



PE646.990v02-00 78/117 AM\1199139CS.docx

CS

přibližně 70 % celého projektu; 
připomíná, že v současnosti jsou 
zaměstnanci Parlamentu v Lucemburku 
umístěni ve čtyřech budovách; bere na 
vědomí, že budova Konrad Adenauer 
pojme pod jednu střechu všechny útvary, 
a umožní úspory z rozsahu, pokud jde o 
energii, vodu a bezpečnost a správu 
budov; poukazuje na to, že ačkoliv některé 
výdaje související se zpožděním stavby 
byly vyšší, než se původně očekávalo, 
umožnily výrazně nižší finanční výdaje 
spojené s půjčkami, aby Parlament 
kompenzoval dodatečné finanční potřeby; 
zdůrazňuje, že celkové náklady na budovu 
Adenauer i nadále o 32,5 milionu EUR 
nižší, než činí schválený celkový rozpočet;

zpožděním stavby byly vyšší, než se 
původně očekávalo, umožnily výrazně 
nižší finanční výdaje spojené s půjčkami, 
aby Parlament kompenzoval dodatečné 
finanční potřeby; zdůrazňuje, že celkové 
náklady na budovu Adenauer jsou i nadále 
o 32,5 milionu EUR nižší, než činí 
schválený celkový rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. podporuje zlepšení pracovního 
prostředí pro poslance v Bruselu (1 osobní 
kancelář + 2 kanceláře pro jejich 
zaměstnance) a ve Štrasburku (1 + 1 
kancelář);

74. oceňuje zlepšení pracovního 
prostředí pro poslance v Bruselu (1 osobní 
kancelář + 2 kanceláře pro jejich 
zaměstnance) a ve Štrasburku (1 + 1 
kancelář); dále podporuje zlepšení 
pracovních podmínek poslanců tím, že 
bude dodržován odstavec 98 tohoto 
dokumentu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 75
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. podporuje úsilí GŘ INLO o 
zpřísnění bezpečnostních opatření 
prostřednictvím strukturálních a 
organizačních zlepšení, včetně zabezpečení 
bezprostředního okolí budov Weiss, 
Churchill a Pflimlin ve Štrasburku a další 
práce na zabezpečení vstupů do budov v 
Bruselu (budovy Montoyer 70, Square de 
Meeus a Wirtz) a ve Štrasburku (budova 
(Churchill); trvá na tom, že je třeba najít 
rovnováhu mezi otevřeností vůči občanům 
a bezpečnostními požadavky;

75. podporuje úsilí GŘ INLO o 
zpřísnění bezpečnostních opatření 
prostřednictvím strukturálních a 
organizačních zlepšení, včetně zabezpečení 
všech fyzických míst; trvá na tom, že je 
třeba najít rovnováhu mezi otevřeností vůči 
občanům a bezpečnostními požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 75 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75a. s politováním konstatuje, že 
někteří důležití poskytovatelé služeb se 
nedávno rozhodli neprodloužit své 
dlouhodobé smlouvy s Parlamentem 
(banky a obchody s potravinami), a žádá 
příslušná oddělení, aby zjistila důvody pro 
úpadek služeb, které má Parlament k 
dispozici; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 144
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. bere na vědomí, že v roce 2018 76. bere na vědomí, že v roce 2018 
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začaly práce na rozšíření prostor školky 
Wayenberg; vyjadřuje nicméně 
znepokojení v souvislosti s přístupem do 
této budovy, který byl poskytnut během 
těchto prací, a vybízí GŘ INLO, aby v 
budoucnu u podobných prací na budovách 
věnovalo větší pozornost zajištění 
bezpečnosti uživatelů;

začaly práce na rozšíření prostor školky 
Wayenberg; vyjadřuje nicméně 
znepokojení v souvislosti s nebezpečným 
přístupem do těchto prostor během těchto 
prací, a vybízí GŘ INLO, aby v budoucnu 
u podobných prací na budovách věnovalo 
větší pozornost zajištění bezpečnosti 
uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. bere na vědomí, že v roce 2018 
začaly práce na rozšíření prostor školky 
Wayenberg; vyjadřuje nicméně 
znepokojení v souvislosti s přístupem do 
této budovy, který byl poskytnut během 
těchto prací, a vybízí GŘ INLO, aby v 
budoucnu u podobných prací na budovách 
věnovalo větší pozornost zajištění 
bezpečnosti uživatelů;

76. bere na vědomí, že v roce 2018 
začaly práce na rozšíření prostor školky 
Wayenberg; vyjadřuje nicméně 
znepokojení v souvislosti s přístupem do 
této budovy, který byl poskytnut během 
těchto prací, a vybízí GŘ INLO a GŘ 
SAFE, aby v budoucnu u podobných prací 
na budovách věnovaly větší pozornost 
zajištění bezpečnosti uživatelů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 146
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. bere na vědomí, že předsednictvo 
pověřilo generálního tajemníka, aby 
pověřil GŘ INLO vypsáním veřejné 
architektonické soutěže na stavební úpravu 
budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v 
úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: 

78. bere na vědomí, že předsednictvo 
pověřilo generálního tajemníka, aby 
pověřil GŘ INLO vypsáním veřejné 
architektonické soutěže na stavební úpravu 
budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v 
úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: 
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renovace nebo přestavba budovy; trvá na 
tom, že je třeba, aby byla budova 
připravena na další vývoj činností 
Parlamentu v nadcházejících dekádách; 
připomíná, že architektonická soutěž byla 
zahájena proto, aby byly k dispozici 
konkrétní architektonické návrhy a že je 
třeba, aby konečné rozhodnutí o tomto 
projektu přijaly politické a rozpočtové 
orgány;

renovace nebo přestavba budovy; trvá na 
tom, že je třeba, aby byla budova 
připravena na další vývoj činností 
Parlamentu v nadcházejících dekádách; 
připomíná, že architektonická soutěž byla 
zahájena proto, aby byly k dispozici 
konkrétní architektonické návrhy, a že je 
třeba, aby konečné rozhodnutí o tomto 
projektu přijaly politické a rozpočtové 
orgány; trvá na tom, aby toto rozhodnutí 
bylo přijato až poté, co bude zveřejněno 
posouzení bezpečnosti budovy a až bude 
plán, o němž se rozhoduje, zahrnut do 
rozpočtu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. bere na vědomí, že předsednictvo 
pověřilo generálního tajemníka, aby 
pověřil GŘ INLO vypsáním veřejné 
architektonické soutěže na stavební úpravu 
budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v 
úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: 
renovace nebo přestavba budovy; trvá na 
tom, že je třeba, aby byla budova 
připravena na další vývoj činností 
Parlamentu v nadcházejících dekádách; 
připomíná, že architektonická soutěž byla 
zahájena proto, aby byly k dispozici 
konkrétní architektonické návrhy a že je 
třeba, aby konečné rozhodnutí o tomto 
projektu přijaly politické a rozpočtové 
orgány;

78. bere na vědomí, že předsednictvo 
pověřilo generálního tajemníka, aby 
pověřil GŘ INLO vypsáním veřejné 
architektonické soutěže na stavební úpravu 
budovy Paul-Henri Spaak, přičemž v 
úvahu přicházejí pouze dvě možnosti: 
renovace nebo přestavba budovy; trvá na 
tom, že je třeba, aby v souladu se 
Smlouvami byla budova připravena na 
další vývoj činností Parlamentu v 
nadcházejících dekádách; připomíná, že 
architektonická soutěž byla zahájena proto, 
aby byly k dispozici konkrétní 
architektonické návrhy, a že je třeba, aby 
konečné rozhodnutí o tomto projektu 
přijaly politické a rozpočtové orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
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Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. bere na vědomí, že předsednictvo 
schválilo vytvoření center „Europa 
Experience“ v několika kontaktních 
kancelářích a že v následujících letech 
proběhne realizace tohoto projektu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; je přesvědčen, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět;

80. odmítá internalizaci služeb řidičů; 
odmítá myšlenku, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět; opakovaně zdůrazňuje, že dalších 
12 cest ročně do Štrasburku a zpět by 
vedlo pouze k dalším nákladům a 
produkci škodlivých emisí sloučenin; 

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
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(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; je přesvědčen, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět;

(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; navrhuje zakázat, aby služební 
vozy jezdily nevytížené, a doporučuje 
využívat je k přepravě poslanců, 
zaměstnanců a akreditovaných 
parlamentních asistentů s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; je přesvědčen, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět;

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; je přesvědčen, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do Štrasburku 
a zpět; bere na vědomí nové pravidlo, 
podle něhož musí řidiči čekat na místě 
vyzvednutí maximálně 5 minut, rozumí 
tomuto pravidlu, obává se avšak, že je 
tento čas příliš krátký; 

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Angelika Winzig

Návrh usnesení
Bod 80 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80a. bere na vědomí, že poslanci musí 
na letišti dlouho čekat, než odjedou 
služebním vozem do Parlamentu, a 
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navrhuje nalézt účinnější způsob, jak 
těmto zpožděním zabránit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; je přesvědčen, že by mělo být 
povoleno, aby služební vozy přepravovaly 
poslance a zaměstnance s cestovními 
příkazy při cestách z Bruselu do 
Štrasburku a zpět;

80. podporuje internalizaci služeb 
řidičů a všímá si vysoké míry spokojenosti 
(99,9%) s používáním služebních vozidel v 
roce 2018; s uspokojením bere na vědomí 
opatření GŘ INLO k zajištění toho, aby 
služební vozidla byla používána k 
přepravě poslanců a zaměstnanců s 
cestovními příkazy, kteří cestují z Bruselu 
do Štrasburku a zpět; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 154
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 80 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80a. (nový) vítá snížení emisí uhlíku 
Parlamentu o 37,7 % v porovnání s rokem 
2006; konstatuje, že emise z osobní 
přepravy přispívají k uhlíkové stopě 
Parlamentu přibližně z 67 %; poukazuje 
na to, že předsednictvo přijalo na základě 
rozhodnutí ze dne 15. května 2017 návrh, 
aby byly pro poslance zajištěny účinné a 
kvalitní dopravní prostředky a aby se 
dopad přepravy na životní prostředí omezil 
na minimum tím, že kromě již platných 
opatření přejde parlamentní vozový park 
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postupně na elektrická vozidla a že budou 
podporovány veškeré ekologické druhy 
dopravy s cílem dosáhnout do roku 2024 
provozu s nulovými emisemi v městském 
prostředí a plně elektrického vozového 
parku; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 155
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 80 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80b. (nový) vítá různá opatření, 
nástroje a prostředky, které GŘ INLO 
přijalo k dalšímu snížení emisí uhlíku z 
přepravy zaměstnanců, jako jsou 
charterové vlaky do Štrasburku, využívání 
služebních vozidel k přepravě 
zaměstnanců během dílčích zasedání ve 
Štrasburku, skupinová doprava na schůze 
a další akce výborů a politických skupin 
pořádaných mimo parlamentní budovy, 
bezplatné využívání vlaků na letiště 
Bruxelles-National poslanci, park 
udržitelných služebních vozidel složený z 
čím dál většího počtu vozidel s nulovými 
emisemi (plně elektrických, vodíkových 
atd.), park moderních služebních kol a 
široká infrastruktura kol a soukromých 
elektrických vozidel.

Or. ro

Pozměňovací návrh 156
Lara Wolters, Agnes Jongerius, Eider Gardiazabal Rubial, Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 81
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. vyjadřuje silné znepokojení v 
souvislosti s pracovními podmínkami 
úklidového personálu Parlamentu, a silně 
doporučuje, aby GŘ INLO jednalo s 
úklidovými firmami, které poskytují své 
služby Parlamentu, a ověřilo, zda tyto 
firmy dodržují belgické zákony, a zajistily, 
že dodavatelé těchto služeb uplatňují 
politiku Parlamentu, pokud jde o respekt 
vůči pracovníkům a důstojné pracovní 
podmínky;

81. vyjadřuje silné znepokojení v 
souvislosti s pracovními podmínkami dvou 
z externích poskytovatelů služeb najatých 
Parlamentem, konkrétně úklidového 
personálu a personálu pracujícího v 
restauračních zařízeních Parlamentu, a 
silně doporučuje, aby GŘ INLO 
uspořádalo mezi dotyčnými zaměstnanci, 
kteří poskytují své služby Parlamentu, 
nezávislý průzkum spokojenosti s 
pracovními podmínkami, s cílem zajistit 
respekt vůči pracovníkům a důstojné 
pracovní podmínky; vyzývá ke zhodnocení 
politiky Parlamentu v oblasti zadávání 
veřejných zakázek s cílem zlepšit pracovní 
podmínky pro všechny subdodavatelské 
služby a zajistit jejich transparentnost a 
předvídatelnost; vyzývá Parlament, aby 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
podal zprávu o výsledcích tohoto 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. vyjadřuje silné znepokojení v 
souvislosti s pracovními podmínkami 
úklidového personálu Parlamentu, a silně 
doporučuje, aby GŘ INLO jednalo s 
úklidovými firmami, které poskytují své 
služby Parlamentu, a ověřilo, zda tyto 
firmy dodržují belgické zákony, a zajistily, 
že dodavatelé těchto služeb uplatňují 
politiku Parlamentu, pokud jde o respekt 
vůči pracovníkům a důstojné pracovní 
podmínky;

81. poukazuje na zájem o pracovní 
podmínky úklidového personálu 
Parlamentu, bere na vědomí, že GŘ INLO 
spolupracuje s úklidovou firmou, kterou 
Parlament najal, a vyjádřilo nutnost 
dodržovat příslušné právní předpisy, 
včetně sociálních a pracovněprávních 
předpisů, předpisů v oblasti životního 
prostředí a smluvního práva; sociální, 
pracovní a environmentální podmínky 
musí být v souladu s politikou Parlamentu, 
pokud jde o respekt vůči pracovníkům a 
důstojné pracovní podmínky; nicméně 
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vyzývá GŘ INLO, aby tuto záležitost v 
nadcházejících letech úzce sledoval a 
uspořádal průzkum spokojenosti 
úklidového personálu, který poskytuje své 
služby Parlamentu, jakož i posouzení 
politiky Evropského parlamentu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 158
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. vyjadřuje silné znepokojení v 
souvislosti s pracovními podmínkami 
úklidového personálu Parlamentu, a silně 
doporučuje, aby GŘ INLO jednalo s 
úklidovými firmami, které poskytují své 
služby Parlamentu, a ověřilo, zda tyto 
firmy dodržují belgické zákony, a zajistily, 
že dodavatelé těchto služeb uplatňují 
politiku Parlamentu, pokud jde o respekt 
vůči pracovníkům a důstojné pracovní 
podmínky;

81. vyjadřuje silné znepokojení v 
souvislosti s pracovními podmínkami 
úklidového personálu Parlamentu, a silně 
doporučuje, aby GŘ INLO jednalo s 
úklidovými firmami, které poskytují své 
služby Parlamentu, a ověřilo, zda tyto 
firmy dodržují belgické zákony, a zajistily, 
že dodavatelé těchto služeb uplatňují 
politiku Parlamentu, pokud jde o respekt 
vůči pracovníkům a důstojné pracovní 
podmínky; odsuzuje nejen žalostné 
pracovní podmínky zaměstnanců úklidové 
firmy, ale i požadavek, aby je bylo co 
nejméně vidět, například to, aby používali 
pouze postranní vchod do budov 
Parlamentu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 81 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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81a. je znepokojen tím, že se 
příslušnému oddělení dosud nepodařilo 
vyřešit problém s horkovodním systémem 
Parlamentu, a žádá příslušný výbor, aby v 
budoucnu poskytovat informace o 
opatřeních k potírání nakažení bakterií 
rodu Legionella v Parlamentu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 160
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. vítá rozšíření nabídky v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k 
tomu, že se hodnocení ceny a kvality jídla 
v samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženější; 
žádá, aby byl proveden průzkum mezi 
uživateli ohledně poměru kvality a ceny;

82. vítá rozšíření škály pokrmů v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; je 
znepokojen tím, že navzdory vyhlášení 
veřejného výběrového řízení na posouzení 
nákladů a přínosů je poměr ceny a kvality 
nabídky velmi neuspokojivý; vzhledem k 
vážným obavám v souvislosti s cenou a 
kvalitou pokrmů a nápojů vyzývá k 
vypracování nového posouzení kvality a 
ceny a potenciálního poskytovatele služeb 
na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. vítá rozšíření nabídky v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k tomu, 

82. vítá rozšíření nabídky v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k tomu, 
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že se hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženější; žádá, 
aby byl proveden průzkum mezi uživateli 
ohledně poměru kvality a ceny;

že se hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženější; žádá, 
aby byl proveden průzkum mezi uživateli 
ohledně poměru kvality a ceny; je 
znepokojen tím, že externí cateringová 
agentura najímá čím dál častěji dočasné a 
prozatímní zaměstnance, což má negativní 
dopad na kvalitu poskytovaných služeb a 
kvalitu pracovního života a pracovních 
podmínek stálého personálu; 

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. vítá rozšíření nabídky v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k tomu, 
že se hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženější; žádá, 
aby byl proveden průzkum mezi uživateli 
ohledně poměru kvality a ceny;

82. vítá rozšíření nabídky v 
samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
zdůrazňuje, že navzdory tomu, že bylo v 
této oblasti vytvořeno soutěžní prostředí, 
vyžaduje hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stálé sledování; 
konstatuje, že se pravidelně používá 
průzkum spokojenosti uživatelů a že to 
rovněž zahrnuje aspekty poměru hodnoty 
a ceny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. vítá rozšíření nabídky v 82. vítá rozšíření nabídky v 
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samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k tomu, 
že se hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženější; žádá, 
aby byl proveden průzkum mezi uživateli 
ohledně poměru kvality a ceny;

samoobslužných jídelnách Parlamentu; 
vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, 
že navzdory tomu, že bylo v této oblasti 
vytvořeno soutěžní prostředí, došlo k tomu, 
že se hodnocení ceny a kvality jídla v 
samoobslužných jídelnách z hlediska 
nákladů/přínosů stalo nevyváženějším; 
žádá, aby byl proveden průzkum mezi 
uživateli ohledně poměru kvality a ceny; 
žádá, aby byla provedeny nezbytné změny 
ve věci nevyváženého poměru mezi 
kvalitou a cenou vyplývající z výsledků 
průzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 82 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82a. vyjadřuje solidaritu s pracovníky 
skupiny COMPASS, kteří čelí omezování 
počtu zaměstnanců a zhoršování jejich 
pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 91 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91a. upozorňuje, že existují značné 
rozdíly v ceně překladů z jednotlivých 
jazyků a žádá příslušný útvar, aby 
prošetřil důvody těchto velkých rozdílů;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 166
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 93

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

93. bere na vědomí, že v roce 2018 
došlo v GŘ TRAD ve srovnání s 
předchozím rokem k 10% nárůstu 
produkce, a to v důsledku cyklické povahy 
poptávky po překladech, což úzce souvisí s 
parlamentní činností; konstatuje, že výstup 
interního překladu s ohledem na kapacitu 
dosáhl 119 % (referenční hodnota: 100 %) 
a úroveň externalizace činila 32,8 % (31,4 
% v roce 2017); žádá GŘ TRAD, aby i 
nadále pokračovalo ve svém úsilí o 
posilování kontroly, zda jsou externí 
překlady v souladu s pravidly a v 
požadované kvalitě;

93. bere na vědomí, že v roce 2018 
došlo v GŘ TRAD ve srovnání s 
předchozím rokem k 10% nárůstu 
produkce, a to v důsledku cyklické povahy 
poptávky po překladech, což úzce souvisí s 
parlamentní činností; konstatuje se 
znepokojením, že výstup interního 
překladu s ohledem na kapacitu dosáhl 119 
% (referenční hodnota: 100 %) a úroveň 
externalizace činila 32,8 % (31,4 % v roce 
2017); vyzývá GŘ TRAD, aby zvážilo větší 
objem externího zadávání, dodržovalo 
referenční hodnotu 100 % a soustředilo se 
na kvalitu a dokonalost překladů 
dokumentů; žádá GŘ TRAD, aby i nadále 
pokračovalo ve svém úsilí o posilování 
kontroly, zda jsou externí překlady v 
souladu s pravidly a v požadované kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 99

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

99. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
zastaralosti aplikací IT v rámci generálního 
ředitelství a rizika selhání informačních 
technologií, přičemž v obou případech se 
jedná o vážný problém; žádá GŘ FINS a 
GŘ ITEC, aby i nadále pokračovaly v 
konstruktivní spolupráci s cílem zavádět 
vhodná zmírňující opatření, včetně 

99. vyjadřuje silné znepokojení 
ohledně zastaralosti aplikací IT v rámci 
generálního ředitelství a rizika selhání 
informačních technologií, přičemž v obou 
případech se jedná o vážný problém; žádá 
GŘ FINS a GŘ ITEC, aby i nadále 
pokračovaly v konstruktivní spolupráci s 
cílem zavádět vhodná zmírňující opatření, 
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bezproblémového zavádění nových 
systémů finančního řízení a účetnictví;

včetně bezproblémového zavádění nových 
systémů finančního řízení a účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 99

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

99. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
zastaralosti aplikací IT v rámci generálního 
ředitelství a rizika selhání informačních 
technologií, přičemž v obou případech se 
jedná o vážný problém; žádá GŘ FINS a 
GŘ ITEC, aby i nadále pokračovaly v 
konstruktivní spolupráci s cílem zavádět 
vhodná zmírňující opatření, včetně 
bezproblémového zavádění nových 
systémů finančního řízení a účetnictví;

99. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
zastaralosti aplikací IT v rámci generálního 
ředitelství a rizika selhání informačních 
technologií, přičemž v obou případech se 
jedná o vážný problém; žádá GŘ FINS a 
GŘ ITEC, aby posílily konstruktivní 
spolupráci s cílem zavádět vhodná 
zmírňující opatření, včetně 
bezproblémového zavádění nových 
systémů finančního řízení a účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. oceňuje značné úsilí, pokud jde o 
probíhající investice do digitalizace 
finančních procesů, jako jsou například 
elektronické podpisy poslanců, s cílem 
posílit služby pro klienty, efektivitu správy 
a úroveň kontroly, zejména pak zavedení 
on-line systému pro proplácení lékařských 
výdajů poslanců a automatizaci centrálního 
prezenčního rejstříku za účelem urychlení 
proplacení souvisejících nároků a rozšíření 
funkcí e-Portálu jakožto jednotného 

100. oceňuje značné úsilí, pokud jde o 
probíhající investice do digitalizace 
finančních procesů, jako jsou například 
elektronické podpisy poslanců, s cílem 
posílit služby pro klienty, efektivitu správy 
a úroveň kontroly, zejména pak zavedení 
on-line systému pro proplácení lékařských 
výdajů poslanců a automatizaci centrálního 
prezenčního rejstříku za účelem urychlení 
proplacení souvisejících nároků a rozšíření 
funkcí e-Portálu jakožto jednotného 
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správního místa, kde poslanci mohou 
vyřizovat své finanční a sociální nároky;

správního místa, kde poslanci mohou 
vyřizovat své finanční a sociální nároky; 
vyjadřuje politování nad tím, že zadávání 
a kontrola údajů jsou časově náročné a 
neefektivní, a zejména, že údaje o 
cestovních nákladech poslanců jsou do 
systému zadávány dvakrát, poprvé 
poslanci a opět podruhé správou 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 101

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke zpožděním 
při proplácení cestovních výdajů poslanců; 
žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum 
spokojenosti se službami cestovní 
kanceláře a nejpozději do 30. června 2020 
předložilo jeho výsledky;

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; poukazuje na omezenou 
využitelnost telefonního centra cestovní 
kanceláře, které je dostupné o víkendech, 
ale nepokrývá všechny společnosti 
využívané cestovní kanceláří; požaduje, 
aby byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad pomalou reakcí kanceláře při žádosti 
o jízdenky či letenky; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke zpožděním 
při proplácení cestovních výdajů poslanců; 
vyjadřuje politování nad omezenou 
otevírací dobou kanceláře, zejména, že je 
zavřeno v pátek odpoledne s výjimkou 
pátečního odpoledne před zasedáním ve 
Štrasburku, což závažným způsobem 
omezuje možnost zaměstnanců poslanců 
pracovat efektivně; žádá GŘ FINS, aby 
zahájilo průzkum spokojenosti se službami 
cestovní kanceláře a nejpozději do 30. 



PE646.990v02-00 94/117 AM\1199139CS.docx

CS

června 2020 předložilo jeho výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 101

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke zpožděním 
při proplácení cestovních výdajů poslanců; 
žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum 
spokojenosti se službami cestovní 
kanceláře a nejpozději do 30. června 2020 
předložilo jeho výsledky;

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; vyjadřuje 
politování nad tím, že poslanci narážejí na 
obtíže, když se snaží dovolat se 
operátorům kanceláře během pracovní 
doby i mimo ni, a vyzývá, aby se jejich 
dostupnost zlepšila; požaduje, aby byl 
vytvořen jednoduchý a uživatelsky vstřícný 
mechanismus pro vyřizování stížnosti, 
který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke značným 
zpožděním při proplácení cestovních 
výdajů poslanců; žádá GŘ FINS, aby 
zahájilo průzkum spokojenosti se službami 
cestovní kanceláře a nejpozději do 30. 
června 2020 předložilo jeho výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 101
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje 
politování nad tím, že jízdenky a letenky 
nabízené kanceláří nejsou vždy z hlediska 
nákladů nejefektivnější a že dochází ke 
zpožděním při proplácení cestovních 
výdajů poslanců; žádá GŘ FINS, aby 
zahájilo průzkum spokojenosti se službami 
cestovní kanceláře a nejpozději do 30. 
června 2020 předložilo jeho výsledky;

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl povinně zaveden jednoduchý a 
uživatelsky vstřícný mechanismus pro 
vyřizování stížnosti, který by umožnil 
rychlé vyřešení jakéhokoliv problému; 
považuje za naprosto nepřijatelné, že 
jízdenky a letenky nabízené kanceláří 
jsou často dražší, než je cena on-line a že 
dochází ke zpožděním při proplácení 
cestovních výdajů poslanců; žádá GŘ 
FINS, aby zahájilo průzkum spokojenosti 
se službami cestovní kanceláře a nejpozději 
do 30. června 2020 předložilo jeho 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 101

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje 
politování nad tím, že jízdenky a letenky 
nabízené kanceláří nejsou vždy z hlediska 
nákladů nejefektivnější a že dochází ke 
zpožděním při proplácení cestovních 
výdajů poslanců; žádá GŘ FINS, aby 

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakýchkoli problémů; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří a odpovídajícím příslušným 
útvarem v GŘ FINS nejsou vždy z 
hlediska nákladů nejefektivnější a že 
dochází ke zpožděním při proplácení 
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zahájilo průzkum spokojenosti se službami 
cestovní kanceláře a nejpozději do 30. 
června 2020 předložilo jeho výsledky;

cestovních výdajů poslanců; žádá GŘ 
FINS, aby zahájilo průzkum spokojenosti 
se službami cestovní kanceláře a aby, s 
cílem předložit nejpozději do 30. června 
2020 výsledek průzkumu, informovalo 
zákazníky o organizaci a příslušných 
odpovědnostech GŘ FINS a cestovní 
kanceláře Parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 174
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 101

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke zpožděním 
při proplácení cestovních výdajů poslanců; 
žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum 
spokojenosti se službami cestovní 
kanceláře a nejpozději do 30. června 2020 
předložilo jeho výsledky;

101. konstatuje, že od 1. ledna 2019 
začala po proběhnuvším výběrovém řízení 
fungovat nová cestovní kancelář 
Parlamentu; vítá, že jsou telefonní 
operátoři cestovní kanceláře k dispozici 
nepřetržitě, a to i o víkendu; požaduje, aby 
byl vytvořen jednoduchý a uživatelsky 
vstřícný mechanismus pro vyřizování 
stížnosti, který by umožnil rychlé vyřešení 
jakéhokoliv problému; vyjadřuje politování 
nad tím, že jízdenky a letenky nabízené 
kanceláří nejsou vždy z hlediska nákladů 
nejefektivnější a že dochází ke zpožděním 
při proplácení cestovních výdajů poslanců; 
žádá GŘ FINS, aby zahájilo průzkum 
spokojenosti se službami cestovní 
kanceláře a nejpozději do 30. června 2020 
předložilo jeho výsledky; naléhavě vyzývá 
cestovní kancelář, aby reagovala na 
výsledky průzkumu spokojenosti a zavedla 
příslušná zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Daniel Freund
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za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 103

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

103. připomíná, že podmínkou pro 
obdržení příspěvku na všeobecné výdaje je 
samostatný bankovní účet určený pro tyto 
prostředky;

103. připomíná, že podmínkou pro 
obdržení příspěvku na všeobecné výdaje je 
samostatný bankovní účet určený pro tyto 
prostředky; vyzývá Parlament, aby 
pravidelně informoval orgán příslušný k 
udělení absolutoria, kolik poslanců tuto 
povinnost dodržuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 104

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

104. poukazuje na skutečnost, že 
předsednictvo na své schůzi dne 2. 
července 2018 schválilo orientační seznam 
výdajů, které lze proplácet z příspěvku na 
všeobecné výdaje, a tento seznam obsahuje 
nejčastější příklady způsobilých výdajů; 
konstatuje, že pro poslance, kteří si tak 
přejí, mohou být výdaje související 
dobrovolným kontrolním auditem 
týkajícím se použití příspěvku na 
všeobecné výdaje hrazeny z příspěvku na 
všeobecné výdaje; připomíná, že si všichni 
poslanci mohou dokumentovat své použití 
příspěvku na všeobecné výdaje a tyto 
informace zveřejňovat na svých osobních 
internetových stránkách;

104. poukazuje na skutečnost, že 
předsednictvo na své schůzi dne 2. 
července 2018 schválilo orientační seznam 
výdajů, které lze proplácet z příspěvku na 
všeobecné výdaje, a tento seznam obsahuje 
nejčastější příklady způsobilých výdajů; 
konstatuje, že pro poslance, kteří si tak 
přejí, mohou být výdaje související 
dobrovolným kontrolním auditem 
týkajícím se použití příspěvku na 
všeobecné výdaje hrazeny z příspěvku na 
všeobecné výdaje; připomíná, že si všichni 
poslanci mohou dokumentovat své použití 
příspěvku na všeobecné výdaje a tyto 
informace zveřejňovat na svých osobních 
internetových stránkách; vyzývá 
Parlament, aby pravidelně informoval 
orgán příslušný k udělení absolutoria, 
kolik poslanců tato doporučení dodržuje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 105

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. připomíná čl. 62 odst. 1 a čl. 62 
odst. 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 19. 
května a 9. července 2008 (poslední změna 
ze dne 1. července 2019) týkající se 
prováděcích opatření ke statutu poslanců 
Evropského parlamentu, který stanoví, že 
„vyplacené částky“, včetně příspěvku na 
všeobecné výdaje, „jsou vyhrazeny 
výlučně pro financování činností 
souvisejících s výkonem poslaneckého 
mandátu a nemohou krýt osobní výdaje 
nebo dotace či dary politického rázu“, a že 
„poslanci vrátí Parlamentu nevyužité 
částky s výjimkou prostředků vyplácených 
ve formě paušální částky.“;

105. připomíná čl. 62 odst. 1 a čl. 62 
odst. 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 19. 
května a 9. července 2008 (poslední změna 
ze dne 1. července 2019) týkající se 
prováděcích opatření ke statutu poslanců 
Evropského parlamentu, který stanoví, že 
„vyplacené částky“, včetně příspěvku na 
všeobecné výdaje, „jsou vyhrazeny 
výlučně pro financování činností 
souvisejících s výkonem poslaneckého 
mandátu a nemohou krýt osobní výdaje 
nebo dotace či dary politického rázu“, a že 
„poslanci vrátí Parlamentu nevyužité 
částky s výjimkou prostředků vyplácených 
ve formě paušální částky.“; vyzývá 
generálního tajemníka a předsednictvo 
Evropského parlamentu, aby zajistili, aby 
byla tato ustanovení plně provedena 
a dodržována a aby pravidelně 
informovali orgán příslušný k udělení 
absolutoria, kolik poslanců vrátilo 
Parlamentu tyto nevyužité částky;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Návrh usnesení
Bod 105 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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105a. vyzývá generálního tajemníka, aby 
připravil podrobnou zprávu 
parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu o vrácení příspěvku na 
všeobecné výdaje těmi poslanci, kteří 
nebyli v roce 2019 znovu zvoleni;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 105 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105a. připomíná, že pracovní skupina ad 
hoc pro stanovení a zveřejnění pravidel 
pro využívání příspěvku na všeobecné 
výdaje v uplynulém volebním období 
doporučila, aby předsednictvo obnovilo 
diskusi o příspěvku na všeobecné výdaje a 
předložilo dohodu, jež by požadovala, aby 
si poslanci
uschovávali všechny účtenky vztahující se 
k příspěvku na všeobecné výdaje a předali 
je nezávislému auditorovi pověřenému 
výroční kontrolou účtů a zveřejněním 
auditního stanoviska, a rovněž aby vraceli 
při skončení svého mandátu 
nevyčerpanou část svého příspěvku na 
všeobecné výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
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Bod 105 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105b. dále připomíná, že v plénu byly 
přijaty další změny týkající se příspěvku 
na všeobecné výdaje kromě změn 
vydaných pracovní skupinou ad hoc a že 
se v nich požaduje: aby proběhla kontrola 
vzorku ve výši pěti procent útrat příspěvku 
na všeobecné výdaje orgány vnitřního 
auditu Parlamentu, přičemž konečné 
výsledky a nálezy této kontroly by měly být 
součástí výroční zprávy interního auditu 
zveřejněné Parlamentem, a aby poslanci 
každoročně zveřejňovali přehled svých 
výdajů podle jednotlivých kategorií 
(náklady na komunikaci, pronájem 
kanceláře, kancelářské potřeby atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 105 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105b. s uspokojením konstatuje, že 
sekretariát vyvinul technické řešení, které 
umožňuje poslancům zveřejnit na svých 
internetových stránkách dobrovolný audit 
nebo potvrzení, že jejich využívání 
příspěvku na všeobecné výdaje je v 
souladu s platnými pravidly statutu 
poslanců a jeho prováděcích opatření, a 
že je toto řešení dostupné od konce září 
2019; vyzývá sekretariát, aby poskytl 
kancelářím poslanců další podrobné 
informace a poskytl školení poslancům a 
jejich zaměstnancům o využívání tohoto 
systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 105 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105c. vyjadřuje politování nad tím, že se 
předsednictvo v uplynulém volebním 
období neřídilo ani doporučeními 
pracovní skupiny ad hoc ani pléna, a 
naléhavě vyzývá předsednictvo, aby v 
tomto volebním období provedlo co 
nejdříve demokratickou vůli pléna, pokud 
jde o příspěvek na všeobecné výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou, Lara Wolters, Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 105 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105d. vítá, že předsednictvo v minulém 
volebním období vytvořilo nezbytnou 
infrastrukturu na internetových stránkách 
Parlamentu, na nichž mohou poslanci, 
kteří si to budou přát, zveřejnit dobrovolný 
audit nebo potvrzení svých výdajů 
osvědčující, že způsob, jakým využívají 
příspěvek na všeobecné výdaje, je v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
statutu poslanců a jeho prováděcích 
opatření; vyzývá Parlament, aby lépe 
informoval poslance o této možnosti a o 
tom, jak ji v praxi využívat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 106

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

106. konstatuje, že na konci roku 2018 
činil odhadovaný pojistně-matematický 
schodek dobrovolného důchodového 
systému 286,1 milionu EUR; dále 
konstatuje, že na konci roku 2018 činil 
disponibilní vlastní kapitál fondu 112,3 
milionů EUR a výše pojistně-
matematického závazku 398,4 milionu 
EUR;

106. konstatuje, že na konci roku 2018 
činil odhadovaný pojistně-matematický 
schodek dobrovolného důchodového 
systému 286,1 milionu EUR; dále 
konstatuje, že na konci roku 2018 činil 
disponibilní vlastní kapitál fondu 
112,3 milionů EUR a výše pojistně-
matematického závazku 
398,4 milionu EUR; připomíná, že zatímco 
vnitrostátní penzijní fondy musí za 
normálních okolností splňovat přísné 
normy a nesmí mít žádný pojistně-
matematický schodek, dobrovolný penzijní 
fond vykazuje v současnosti deficit ve výši 
72 % pojistně-matematického závazku; 
žádá generálního tajemníka, aby 
urychleně projednal důrazná opatření na 
vyřešení této přetrvávající situace, včetně 
škrtů a možnosti případně vypořádat 
všechna aktiva.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. konstatuje, že se předsednictvo na 
své schůzi dne 10. prosince 2018 rozhodlo, 
že změní pravidla vztahujíc se na 
důchodový systém a zvýší věk odchodu do 

109. konstatuje, že se předsednictvo na 
své schůzi dne 10. prosince 2018 rozhodlo, 
že změní pravidla vztahujíc se na 
důchodový systém a zvýší věk odchodu do 
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důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve 
výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí 
důchodce s cílem zlepšit udržitelnost 
tohoto systému; považuje rozhodnutí 
předsednictva za pozitivní krok; konstatuje 
nicméně, že Parlament ponese odpovědnost 
za velmi vysokou částku i v budoucnu;

důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve 
výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí 
důchodce s cílem zlepšit udržitelnost 
tohoto systému; považuje rozhodnutí 
předsednictva za pozitivní krok; konstatuje 
nicméně, že Parlament ponese odpovědnost 
za velmi vysokou částku i v budoucnu; 
opakuje, že čl. 27 odst. 2 statutu poslanců 
Evropského parlamentu stanoví, že 
„nabytá práva nebo budoucí nároky 
zůstávají zachovány v plném rozsahu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. konstatuje, že se předsednictvo na 
své schůzi dne 10. prosince 2018 rozhodlo, 
že změní pravidla vztahujíc se na 
důchodový systém a zvýší věk odchodu do 
důchodu z 63 na 65 let a zavede odvod ve 
výši 5 % na důchodové dávky pro budoucí 
důchodce s cílem zlepšit udržitelnost 
tohoto systému; považuje rozhodnutí 
předsednictva za pozitivní krok; konstatuje 
nicméně, že Parlament ponese odpovědnost 
za velmi vysokou částku i v budoucnu;

109. důrazně podporuje výsledky schůze 
dne 10. prosince 2018, na níž 
předsednictvo rozhodlo, že změní pravidla 
vztahující se na důchodový systém a zvýší 
věk odchodu do důchodu z 63 na 65 let a 
zavede odvod ve výši 5 % na důchodové 
dávky pro budoucí důchodce s cílem 
zlepšit udržitelnost tohoto systému; 
schvaluje rozhodnutí předsednictva jako 
pozitivní krok; konstatuje nicméně, že 
Parlament ponese odpovědnost za velmi 
vysokou částku i v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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110. vyzývá generálního tajemníka i 
předsednictvo, aby všemi dostupnými 
způsoby usilovali o udržení závazků 
Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná 
také o peníze daňových poplatníků;

110. vyzývá generálního tajemníka 
i předsednictvo, aby všemi dostupnými 
způsoby nalezli spravedlivé řešení tohoto 
problému a zároveň usilovali o udržení 
závazků Parlamentu na minimu, neboť se 
zde jedná také o peníze daňových 
poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. vyzývá generálního tajemníka i 
předsednictvo, aby všemi dostupnými 
způsoby usilovali o udržení závazků 
Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná 
také o peníze daňových poplatníků;

110. vyzývá generálního tajemníka 
i předsednictvo, aby všemi dostupnými 
způsoby usilovali o udržení závazků 
Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná 
také o peníze daňových poplatníků, a aby 
informovali orgán příslušný k udělení 
absolutoria o opatřeních přijatých v tomto 
ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 112

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. bere na vědomí, že hlavním 
ukazatelem GŘ ITEC v roce 2018 byla 
jeho schopnost včas a účinně reagovat na 
požadavky uživatelů a partnerů ve všech 
oblastech činnosti; trvá na tom, že GŘ 
ITEC musí i nadále investovat do 
zajišťování moderního, bezproblémového 

112. bere na vědomí, že hlavním 
ukazatelem GŘ ITEC v roce 2018 byla 
jeho schopnost včas a účinně reagovat na 
požadavky uživatelů a partnerů ve všech 
oblastech činnosti; trvá na tom, že GŘ 
ITEC musí i nadále investovat do 
zajišťování moderních, bezproblémových 
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a efektivního pracovního prostředí, které 
bude orientované na uživatele;

a efektivních IT rozhraní, která budou 
orientována na uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. podporuje probíhající vyvíjení 
aplikací e-Parlamentu, posílení inovačních 
činností v oblasti IT a posílení kapacity 
Parlamentu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti; vítá rozhodnutí zdvojnásobit 
zdroje vyčleněné na skupinu pro reakci na 
počítačové hrozby v orgánech, institucích a 
jiných subjektech EU (CERT-EU); 
vyzdvihuje posilování kapacity orgánů a 
institucí Unie s cílem zajistit optimální 
ochranu před kybernetickými útoky; žádá 
GŘ ITEC, aby v souvislosti s projektem 
„digitálního pracoviště“ posoudilo 
možnost vytvoření bezpečné interní 
aplikace Parlamentu pro výměnu 
krátkých zpráv;

113. podporuje probíhající vyvíjení 
aplikací e-Parlamentu, posílení inovačních 
činností v oblasti IT a posílení kapacity 
Parlamentu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti; vítá rozhodnutí zdvojnásobit 
zdroje vyčleněné na skupinu pro reakci na 
počítačové hrozby v orgánech, institucích a 
jiných subjektech EU (CERT-EU); 
vyzdvihuje posilování kapacity orgánů a 
institucí Unie s cílem zajistit optimální 
ochranu před kybernetickými útoky;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 115

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. schvaluje úsilí GŘ ITEC o 
kontinuitu a odolnost parlamentní IKT 
infrastruktury, které se podařilo dosáhnout 
IT výpadku v roce 2017; žádá, aby bylo 
zvýšeno úsilí a posílena kapacita, pokud 

115. trvá na tom, aby GŘ ITEC 
vyvinulo větší úsilí o zaručení kontinuity a 
odolnosti parlamentní IKT infrastruktury, 
které se podařilo dosáhnout od výpadku IT 
v roce 2017; žádá, aby bylo zvýšeno úsilí a 
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jde o zajištění odolnosti IKT v Parlamentu; 
žádá, aby i nadále pokračovala práce a bylo 
dosaženo dalšího pokroku v oblasti 
kontinuity činností, řízení rizik, řešení 
incidentů a schopnosti znovuobnovení 
činnosti po incidentech; poukazuje na 
nedostatky ve fungování internetové sítě v 
Parlamentu;

posílena kapacita, pokud jde o zajištění 
odolnosti IKT v Parlamentu; žádá, aby i 
nadále pokračovala práce a bylo dosaženo 
dalšího pokroku v oblasti kontinuity 
činností, řízení rizik, řešení incidentů a 
schopnosti znovuobnovení činnosti po 
incidentech; poukazuje na nedostatky ve 
fungování internetové sítě v Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. zdůrazňuje zvyšující se rizika 
spojená s údaji a ochranou soukromí; žádá 
Parlament, aby vytvořil politiku a strategii 
v oblasti informační bezpečnosti; 
zdůrazňuje zásadní význam úzké 
spolupráce mezi GŘ ITEC a GŘ SAFE; 
vybízí generální ředitelství, aby plánovala 
společné činnosti v rámci střednědobého a 
dlouhodobého horizontu;

116. zdůrazňuje zvyšující se rizika 
spojená s údaji a ochranou soukromí; se 
znepokojením poukazuje na nedávné 
podávání zpráv o uchovávání a 
zpracování uživatelských údajů při 
přihlašování do parlamentní sítě wi-fi; 
důrazně zpochybňuje potřebu 
uchovávat údaje déle než šest měsíců;1a 
žádá Parlament, aby vytvořil politiku a 
strategii v oblasti informační bezpečnosti; 
zdůrazňuje zásadní význam úzké 
spolupráce mezi GŘ ITEC a GŘ SAFE; 
vybízí generální ředitelství, aby plánovala 
společné činnosti v rámci střednědobého a 
dlouhodobého horizontu;

_________________
1a 
https://euobserver.com/institutional/14627
0

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Tamás Deutsch
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Návrh usnesení
Bod 122

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

122. podporuje interinstitucionální 
projekt společného skladu, který zahájil v 
roce 2017 spolu s Radou a Komisí; vítá 
iniciativu společného skladu, jež umožní 
dostatečné bezpečnostní kontroly a 
prověrky předmětů předtím, než se 
dostanou do prostor Parlamentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 134

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

134. podporuje cíl Parlamentu v 
maximální možné míře snížit své emise 
uhlíku a kompenzovat emise, kterým nejde 
zabránit; navrhuje, aby kompenzace 
nevyhnutelných emisí probíhala ve 
spolupráci s ostatními orgány a 
institucemi EU;

134. podporuje cíl Parlamentu v 
maximální možné míře snížit své emise 
uhlíku; znovu opakuje své znepokojení 
nad tím, že rozmístění Parlamentu do 
různých zeměpisných lokalit odpovídá za 
78 % všech pracovních cest zaměstnanců 
Parlamentu a že environmentální dopady 
této skutečnosti odpovídají 11 000 až 19 
000 tun emisí CO2; požaduje, aby 
Parlament vyvinul strategii, jak 
dosáhnout do roku 2030 uhlíkové 
neutrality, a aby svoji strategii předložil 
orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
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Bod 134 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

134a. zdůrazňuje, že Parlament musí 
dostát svým závazkům v boji proti změně 
klimatu a musí tedy přijmout vhodné 
kroky k vytvoření cykloparku ve všech 
svých budovách, kde by byla jízdní kola 
chráněna před krádeží, vandalismem a 
počasím, byla přístupná všem 
zaměstnancům a přinejmenším jim byly 
poskytnuty stejné podmínky, jaké jsou v 
současnosti na automobilových 
parkovištích zaměstnanců; v této 
souvislosti by byl užitečný rovněž systém 
vinět používaných jako identifikační 
prostředek;

Or. es

Pozměňovací návrh 196
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 134 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

134a. vítá úsilí Parlamentu o zvýšení 
počtu schůzí bez použití papírových 
dokumentů; požaduje, aby bylo všem 
poslancům, zaměstnancům a 
akreditovaným parlamentním asistentům 
poskytnuto více školení o nástrojích 
nevyžadujících použití papírových 
podkladů, jež byly vytvořeny, aby se mohlo 
tisknout méně dokumentů a pro budoucí 
komunikační kampaně;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Daniel Freund
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 134 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

134a. konstatuje, že Parlament 
spotřeboval v roce 2018 na svých třech 
pracovních místech o něco málo více 
elektřiny než rok předtím; požaduje, aby 
Parlament zajistil, aby elektřina, již 
využívá, byla vyrobena z obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 134 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

134b. podporuje cíl Parlamentu 
neutralizovat své emise, nejsou-li nezbytně 
nutné; navrhuje, aby kompenzace 
nevyhnutelných emisí probíhala ve 
spolupráci s ostatními orgány a 
institucemi Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 135

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

135. vybízí Parlament, aby zlepšil 135. žádá Parlament, aby zlepšil 
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komunikaci s poslanci ve věci možného 
využití vlakového spojení mezi 
Parlamentem a bruselským letištěm;

komunikaci s poslanci a informoval je o 
možnosti využití vlakového spojení mezi 
Parlamentem a bruselským letištěm a aby 
zajistil, aby vlaky jezdily v pravidelných a 
krátkých intervalech, čímž by tato 
možnost co nejvíce získala na atraktivitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 135

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

135. vybízí Parlament, aby zlepšil 
komunikaci s poslanci ve věci možného 
využití vlakového spojení mezi 
Parlamentem a bruselským letištěm;

135. vybízí Parlament, aby zlepšil 
komunikaci s poslanci ve věci možného 
využití přímého vlakového spojení mezi 
Parlamentem a bruselským letištěm, jež 
trvá 20 minut čistého času a jež mohou 
poslanci využívat zdarma;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Isabel García Muñoz

Návrh usnesení
Bod 135 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

135a. doporučuje zaměstnancům, aby 
plně využívali charterové vlaky do 
Štrasburku; vybízí vedoucí pracovníky, 
aby pro své pracovní cesty do Štrasburku 
nepoužívali služební automobily;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 138

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

138. vítá rozhodnutí předsednictva a 
kvestorů přijatá v dubnu a červnu 2018, 
která se týkala snižování plastového 
odpadu a nakládání s odpadem;

138. vítá rozhodnutí předsednictva a 
kvestorů přijatá v dubnu a červnu 2018, 
která se týkala snižování plastového 
odpadu a nakládání s odpadem; vyzývá k 
tomu, aby byly urychleně podniknuty 
ambiciózní kroky, a je přesvědčen že 
konečným cílem by měl být Parlament bez 
plastů;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Katalin Cseh

Návrh usnesení
Bod 138

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

138. vítá rozhodnutí předsednictva a 
kvestorů přijatá v dubnu a červnu 2018, 
která se týkala snižování plastového 
odpadu a nakládání s odpadem;

138. vítá rozhodnutí předsednictva a 
kvestorů přijatá v dubnu a červnu 2018, 
která se týkala snižování plastového 
odpadu a nakládání s odpadem; vyzývá 
Parlament, aby podnikl další kroky 
směrem k Parlamentu bez plastů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 148
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) č. 
1141/201416ředitel Úřadu pro evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace předkládá každý rok Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi zprávu o 
činnosti úřadu; konstatuje, že výroční 
zpráva byla předsedovi a generálnímu 
tajemníkovi Parlamentu zaslána dne 21. 
listopadu 2019, nebyla však zaslána 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu; žádá 
úřad, aby zprávu poslancům každý rok 
zasílal nejpozději do listopadu;

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) 1141/201416 Úřadu 
pro evropské politické strany a evropské 
politické nadace předkládá každý rok 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
zprávu o činnosti úřadu;  konstatuje, že 
výroční zpráva byla předsedovi a 
generálnímu tajemníkovi Parlamentu 
zaslána dne 21. listopadu 2019 a lituje, že 
nebyla zaslána Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu; žádá úřad, aby zprávu poslancům 
každý rok zasílal nejpozději do listopadu; 
vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutím 
považovat tuto zprávu za důvěrnou a 
zpřístupnit ji pouze omezenému počtu 
osob za omezených podmínek; považuje 
toto rozhodnutí za porušení práva dohledu 
Parlamentu jakožto orgánu příslušného k 
udělení absolutoria; požaduje, aby tato 
zpráva byla transparentně šířena a aby 
byla zveřejněna;

_________________ _________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. 
října 2014 o statusu a financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací (Úř. věst. L 317, 
4.11.2014, s. 1).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 
22. října 2014 o statusu a financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací (Úř. věst. L 317, 
4.11.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Bod 148

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) č. 
1141/201416ředitel Úřadu pro evropské 

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 [1] 
ředitel Úřadu pro evropské politické strany 
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politické strany a evropské politické 
nadace předkládá každý rok Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi zprávu o 
činnosti úřadu; konstatuje, že výroční 
zpráva byla předsedovi a generálnímu 
tajemníkovi Parlamentu zaslána dne 21. 
listopadu 2019, nebyla však zaslána 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu; žádá 
úřad, aby zprávu poslancům každý rok 
zasílal nejpozději do listopadu;

a evropské politické nadace předkládá 
každý rok Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi zprávu o činnosti úřadu; 
konstatuje, že výroční zpráva byla 
předsedovi a generálnímu tajemníkovi 
Parlamentu zaslána dne 21. listopadu 2019 
a Výboru pro rozpočtovou kontrolu až v 
lednu 2020; žádá úřad, aby zprávu 
poslancům každý rok zasílal nejpozději do 
listopadu;

_________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 
22. října 2014 o statusu a financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací (Úř. věst. L 317, 
4.11.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 148

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) č. 
1141/201416ředitel Úřadu pro evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace předkládá každý rok Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi zprávu o 
činnosti úřadu; konstatuje, že výroční 
zpráva byla předsedovi a generálnímu 
tajemníkovi Parlamentu zaslána dne 21. 
listopadu 2019, nebyla však zaslána 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu; žádá 
úřad, aby zprávu poslancům každý rok 
zasílal nejpozději do listopadu;

148. zdůrazňuje, že podle čl. 6 odst. 10 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 
ředitel Úřadu pro evropské politické strany 
a evropské politické nadace předkládá 
každý rok Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi zprávu o činnosti úřadu; 
konstatuje, že výroční zpráva byla 
předsedovi a generálnímu tajemníkovi 
Parlamentu zaslána dne 21. listopadu 2019, 
nebyla však zaslána Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu;

_________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 
22. října 2014 o statusu a financování 
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evropských politických stran a evropských 
politických nadací (Úř. věst. L 317, 
4.11.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 149

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

149. žádá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu, aby ředitele úřadu v rámci 
postupu udělování absolutoria zval na 
každý rok na slyšení;

149. žádá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu, aby ředitele úřadu v rámci 
postupu udělování absolutoria zval na 
každý rok na slyšení, jako je tomu u 
ostatních vedoucích pracovníků agentur a 
institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Návrh usnesení
Bod 150

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby úřad 
nesl odpovědnost a vybudovala se tak 
jistota, a proto vyzývá k zajištění zvýšené 
transparentnosti v souvislosti s roční 
aktivitou úřadu, včetně jeho pracovních 
metod a uplatňovaných zásad;

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
součástí odpovědnosti úřadu bylo 
podávání zpráv o jeho činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Tamás Deutsch
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Návrh usnesení
Bod 150

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby úřad 
nesl odpovědnost a vybudovala se tak 
jistota, a proto vyzývá k zajištění zvýšené 
transparentnosti v souvislosti s roční 
aktivitou úřadu, včetně jeho pracovních 
metod a uplatňovaných zásad;

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
součástí odpovědnosti úřadu bylo 
podávání zpráv o jeho činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Bod 150

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby úřad 
nesl odpovědnost a vybudovala se tak 
jistota, a proto vyzývá k zajištění zvýšené 
transparentnosti v souvislosti s roční 
aktivitou úřadu, včetně jeho pracovních 
metod a uplatňovaných zásad;

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
součástí odpovědnosti úřadu bylo veřejné 
podávání zpráv o jeho činnostech, 
pracovních metodách a zásadách, aby 
bylo také možné posoudit, zda je patřičně 
vybaven pracovníky, zdroji a 
pravomocemi, aby mohl efektivně 
předcházet zneužívání prostředků 
politickými stranami a nadacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 150

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby úřad 150. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
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nesl odpovědnost a vybudovala se tak 
jistota, a proto vyzývá k zajištění zvýšené 
transparentnosti v souvislosti s roční 
aktivitou úřadu, včetně jeho pracovních 
metod a uplatňovaných zásad;

součástí odpovědnosti úřadu bylo 
podávání zpráv o jeho činnostech a aby 
úřad prokazoval větší transparentnost, 
pokud jde o jeho roční činnosti, včetně 
používaných pracovních metod a zásad;

Or. ro

Pozměňovací návrh 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 150

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150. zdůrazňuje, že je důležité, aby úřad 
nesl odpovědnost a vybudovala se tak 
jistota, a proto vyzývá k zajištění zvýšené 
transparentnosti v souvislosti s roční 
aktivitou úřadu, včetně jeho pracovních 
metod a uplatňovaných zásad;

150. připomíná, že vést úřad k 
odpovědnosti umožňuje, že může být 
nadále budována důvěra a jistota; vyzývá 
proto k zajištění zvýšené transparentnosti v 
souvislosti s roční aktivitou úřadu, včetně 
jeho pracovních metod a uplatňovaných 
zásad, jež jsou nezbytné pro trvalé 
budování důvěry a jistoty; vyzývá k tomu, 
aby byly na internetových stránkách 
úřadu zveřejňovány životopisy všech jeho 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 150 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150a. trvá na tom, aby byla každoročně 
zveřejňována zpráva Úřadu pro evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace a aby byla zasílána poslancům a 
současně předsedovi a generálnímu 
tajemníkovi Parlamentu; vyjadřuje 
politování nad tím, že ohledně zprávy za 
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rok 2018 bylo v lednu 2020 přijato na 
základě výslovné žádosti úřadu 
rozhodnutí, že poslanci mohou vidět tuto 
zprávu pouze na požádání a postupem 
čtení v zabezpečené čítárně; je pevně 
přesvědčen, že omezení přístupu k tomuto 
dokumentu, který se týká využívání 
veřejných prostředků, budí politování 
hodný dojem, že je zde třeba něco skrývat; 
vyzývá k okamžitému zveřejnění tohoto 
dokumentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 150 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

150a. vyjadřuje znepokojení nad 
závislostí rozpočtu Úřadu pro evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace na rozpočtu Parlamentu; požaduje 
pro tento úřad plnou rozpočtovou 
nezávislost s cílem zajistit jeho co největší 
neutralitu;

Or. en


