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22.4.2015 A8-0082/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. požaduje podrobný prehľad všetkých 
externých a interných nákladov 
Parlamentu súvisiacich s Domom 
európskej histórie rozčlenených podľa 
nákladov na plánovanie (vrátane 
predbežného plánovania), investičných 
nákladov a prevádzkových nákladov 
(vrátane nákladov na výstavbu, rezervy na 
údržby, výdavkov na zamestnancov a 
nákladov na výstavy);konštatuje, že 
Komisia podporuje financovanie Domu 
európskej histórie ročným príspevkom vo 
výške 800 000 EUR; poukazuje na to, že 
Dom európskej histórie bude mať 
pozitívny vplyv nielen na inštitúcie Únie, 
ale aj na Belgicko, kde bude novou 
turistickou atrakciou zabezpečujúcou 
príjmy; odporúča preto, aby bolo Belgicko 
požiadané o podporu pri zriaďovaní 
Domu európskej histórie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 67 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 67a. domnieva sa, že projekt Domu 
európskej histórie je nadbytočný 
vzhľadom na Parlamentárium, v ktorom 
by sa mohla nachádzať osobitná časť 
venovaná dejinám európskej integrácie; 
vyzýva generálneho tajomníka, aby zvážil 
alternatívy projektu pre budovu Eastman 
a posúdil možnosť zrušenia projektu 
Domu európskej histórie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 84 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

84. s uspokojením konštatuje, že 
vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva o 
viacjazyčnosti efektívne využívajúcej 
zdroje prinieslo v roku 2013 úspory vo 
výške 15 miliónov EUR v rámci 
tlmočníckych služieb a 10 miliónov EUR v 
rámci prekladateľských služieb bez toho, 
aby to ovplyvnilo zásadu viacjazyčnosti 
alebo aby sa zhoršila kvalita parlamentnej 
činnosti; pripomína, že 
medziinštitucionálna spolupráca je veľmi 
dôležitá v záujme výmeny najlepších 
postupov, ktoré podporujú efektívnosť 
a umožňujú úspory; 

84. s uspokojením konštatuje, že 
vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva o 
viacjazyčnosti efektívne využívajúcej 
zdroje prinieslo v roku 2013 úspory vo 
výške 15 miliónov EUR v rámci 
tlmočníckych služieb a 10 miliónov EUR 
v rámci prekladateľských služieb bez toho, 
aby to ovplyvnilo zásadu viacjazyčnosti 
alebo aby sa zhoršila kvalita parlamentnej 
činnosti; pripomína, že 
medziinštitucionálna spolupráca je veľmi 
dôležitá v záujme výmeny najlepších 
postupov, ktoré podporujú efektívnosť 
a umožňujú úspory; zdôrazňuje potrebu 
využívať externé služby len vo veľmi 
zriedkavých prípadoch, a to s cieľom 
zvládnuť špičkové zaťaženie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 101 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 žiada o zameranie sa na energetickú 
účinnosť klimatizačného systému, aby bol 
zaručený čo najmenší vplyv tohto systému 
na životné prostredie; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 101 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 žiada o úplné zrušenie distribúcie vody 
v malých plastových fľašiach a ich 
nahradenie tam, kde je to možné, pitnými 
fontánkami alebo automatmi na vodu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 112 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 112a. považuje za vhodné, aby sa 
pokračovalo v postupnom znižovaní 
príspevkov európskym politickým 
nadáciám z rozpočtu Parlamentu až do 
úplného zrušenia týchto príspevkov 
vzhľadom na skutočnosť, že nadácie sú 
už na vnútroštátnej úrovni dotované 
členskými štátmi; 

Or. en 

 
 
 


