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Pozměňovací návrh 1
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu potvrzuje svou jasnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii jako 
jednoho ze základních předpokladů 
řádného fungování demokratického 
systému Unie; uvědomuje si úlohu 
střediska, které usnadňuje práci agentur a 
institucí Unie tím, že poskytuje vysoce 
kvalitní překladatelské a jazykové služby;

1. znovu potvrzuje svou neochvějnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii jako 
jednoho ze základních předpokladů 
řádného fungování demokratického 
systému Unie; zdůrazňuje, že s 
překladatelskými a jazykovými službami 
všech jazyků členských států je třeba 
zacházet rovnocenně; uvědomuje si úlohu 
střediska, které usnadňuje práci agentur 
a institucí Unie tím, že poskytuje vysoce 
kvalitní překladatelské a jazykové služby 
ve všech úředních jazycích Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu potvrzuje svou jasnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii jako 
jednoho ze základních předpokladů 
řádného fungování demokratického 
systému Unie; uvědomuje si úlohu 
střediska, které usnadňuje práci agentur a 
institucí Unie tím, že poskytuje vysoce 
kvalitní překladatelské a jazykové služby;

1. znovu potvrzuje svou jasnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii a pokrytí 
všech úředních jazyků Unie, která je 
jedním ze základních předpokladů řádného 
fungování nadnárodního demokratického 
systému Unie; uvědomuje si úlohu 
střediska, které usnadňuje práci agentur 
a institucí Unie tím, že poskytuje vysoce 
kvalitní překladatelské a jazykové služby; 
připomíná, že specializovaný subjekt, 
který se věnuje překladům pro instituce a 
jiné subjekty Unie přinesl úspory z 
rozsahu a zvýšení účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu potvrzuje svou jasnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii jako 
jednoho ze základních předpokladů 
řádného fungování demokratického 
systému Unie; uvědomuje si úlohu 
střediska, které usnadňuje práci agentur a 
institucí Unie tím, že poskytuje vysoce 
kvalitní překladatelské a jazykové služby;

1. znovu potvrzuje svou jasnou 
podporu mnohojazyčnosti v Unii jako 
jednoho ze základních předpokladů 
řádného fungování demokratického 
systému Unie, který odráží její kulturní a 
regionální rozmanitost; uvědomuje si 
úlohu střediska, které usnadňuje práci 
agentur a institucí Unie tím, že poskytuje 
vysoce kvalitní překladatelské a jazykové 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že překlady pro 
instituce a jiné subjekty Unie poskytuje 
veřejná agentura Unie; připomíná sílu 
střediska, které je dlouhodobě fungující 
agenturou Unie s 200 zkušenými 
zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Željana Zovko

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. s uznáním bere na vědomí 
dlouhodobý dopad struktury účtování cen 
zavedené v roce 2017 pro překlad 
dokumentů, která klientům střediska 
umožnila dosáhnout úspor ve výši 4,4 
milionu EUR;

2. s uznáním bere na vědomí 
dlouhodobý dopad struktury účtování cen 
zavedené v roce 2017 pro překlad 
dokumentů, která klientům střediska 
umožnila dosáhnout úspor ve výši 4,4 
milionu EUR a zdůrazňuje jeho pozitivní 
účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá středisko, aby 
přijalo udržitelný operační model v souladu 
s plánem restrukturalizace připraveným na 
základě externí „Studie týkající se 
překladatelského střediska jakožto 
poskytovatele sdílených jazykových služeb 
pro agentury a instituce EU“; vybízí 
středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto 
kroky, které by pomohly přizpůsobit nový 
operační model technologickému pokroku, 
jehož příkladem je projekt překladů pro 
web a rozpoznávání řeči;

3. bere také na vědomí nedostatečný 
pokrok při vyjasňování budoucího 
mandátu a operačního modelu střediska; 
naléhavě proto středisko vyzývá, aby 
přijalo udržitelný operační model v souladu 
s plánem restrukturalizace připraveným na 
základě externí „Studie týkající se 
překladatelského střediska jakožto 
poskytovatele sdílených jazykových služeb 
pro agentury a instituce EU“; vybízí 
středisko, aby v plné míře uskutečnilo tyto 
kroky, které by pomohly přizpůsobit nový 
operační model technologickému pokroku, 
jehož příkladem je projekt překladů pro 
web a rozpoznávání řeči;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. se znepokojením konstatuje, že 
středisko nedokončilo plán boje proti 
podvodům, jehož provedení bylo 
plánováno do konce roku 2018 – míra 
provedení v roce 2018 činila 66 %;

4. se znepokojením konstatuje, že 
středisko nedokončilo plán boje proti 
podvodům, jehož provedení bylo 
plánováno do konce roku 2018 – míra 
provedení v roce 2018 činila 66 %; 
naléhavě středisko vyzývá, aby urychlilo 
provádění tohoto plánu; vyzývá středisko, 
aby v druhé polovině roku 2020 podalo 
Parlamentu zprávu o svém pokroku;

Or. en


