
 

AM\1058793SK.doc  PE555.123v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

22.4.2015 A8-0082/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 
2014/2078(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. ďalej odporúča Predsedníctvu, aby 
zvážilo rozšírenie existujúcich opravných 
prostriedkov a/alebo sankcií a ich 
uplatňovanie v prípade konfliktov 
záujmov a aby považovalo aktuálny kódex 
správania za priebežne aktualizovaný 
dokument, ktorý sa bude objasňovať 
alebo upravovať na základe akýchkoľvek 
problémov, ktoré zistí poradný výbor alebo 
samotné Predsedníctvo; požaduje najmä 
objasnenie v tom zmysle, že by malo byť 
zakázané, aby subjekty zapojené do 
lobizmu poskytovali poslancom podporu, 
pokiaľ ide o personál; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 
2014/2078(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. poukazuje na ťažkosti pri 
zamestnávaní úradníkov alebo 
zamestnancov z niektorých konkrétnych 
členských štátov; konštatuje, že súčasné 
platové stupnice a úroveň nástupných 
podmienok ponúkaných inštitúciami sú 
pre nových zamestnancov menej 
príťažlivé; poukazuje na to, že 
neponúkajú konkurencieschopné mzdy 
ani atraktívnu kariérnu perspektívu pre 
mnohých občanov z členských štátov EÚ-
15, a najmä zo štátov, ktorých občania sa 
blížia k dôchodkovému veku; poukazuje 
na to, že nevyhnutné zmenšenie európskej 
verejnej správy v bezprostrednej 
budúcnosti bude mať negatívny vplyv na 
kvalitu poskytovaných služieb a povedie k 
riziku väčšej zemepisnej nevyváženosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Dennis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt and others 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 
2014/2078(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže v správe Dvora audítorov 
prijatej 11. júla 2014 sa uvádza, že ak by 
Parlament centralizoval svoju činnosť, 
potenciálne úspory v rozpočte Únie by sa 
pohybovali vo výške približne 
114 miliónov EUR ročne; 

Or. en 

 
 


