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22.4.2015 A8-0082/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
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 Parlament je spomedzi 
všetkých inštitúcií jedinou inštitúciou, 
ktorá udeľuje absolutórium nie 
generálnemu tajomníkovi alebo 
príslušnému podpredsedovi, ale svojmu 
predsedovi; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. naliehavo vyzýva vedenie oddelení 
a ústredné vedenie, aby bezodkladne 
realizovalo ostávajúce nedokončené 
opatrenia; vyzýva ich, aby dodržiavali 
prísnejšie harmonogramy pre opatrenia, 
ktoré sa majú realizovať; vyzýva 
vnútorného audítora, aby informoval 
Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokroku 
dosahovanom v prípade týchto opatrení; 

19. naliehavo vyzýva vedenie oddelení 
a ústredné vedenie, aby bezodkladne 
realizovalo ostávajúce nedokončené 
opatrenia; vyzýva ich, aby dodržiavali 
prísnejšie harmonogramy pre opatrenia, 
ktoré sa majú realizovať; vyzýva 
vnútorného audítora, aby informoval 
Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokroku 
dosahovanom v prípade týchto opatrení; 
vyzýva ich, aby takisto vyčíslili náklady a 
úspory spojené s novými opatreniami 
navrhovanými v tomto uznesení a 
zahrnuli ich do sledovania absolutória za 
rok 2013; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. berie na vedomie vytvorenie nového 
generálneho riaditeľstva pre parlamentné 
výskumné služby, ktoré bude poskytovať 
nezávislé akademické poradenstvo 
predovšetkým jednotlivým poslancom, čím 
doplní prácu tematických sekcií, ktoré 
riešia potreby parlamentných orgánov; 

32. berie na vedomie vytvorenie nového 
generálneho riaditeľstva pre parlamentné 
výskumné služby, ktoré bude poskytovať 
nezávislé akademické poradenstvo 
predovšetkým jednotlivým poslancom, čím 
doplní prácu tematických sekcií, ktoré 
riešia potreby parlamentných orgánov; 
vyjadruje znepokojenie nad možnými 
nejasnosťami, ktoré môžu vzniknúť vo 
verejnosti v súvislosti s prudkým nárastom 
a šírením dokumentov na najrôznejšie 
témy, ktoré budú publikované v mene 
Parlamentu, v porovnaní s textami 
prijímanými v rámci bežného 
parlamentného postupu, ktoré 
predstavujú legitímne stanovisko 
Parlamentu; odporúča, aby generálny 
tajomník predložil návrhy s cieľom 
obnoviť dominantnú pozíciu zásadnej 
politickej činnosti Parlamentu, aby sa 
využili maximálne zdroje na ďalšie 
posilnenie parlamentnej činnosti 
poslancov, politických skupín a 
parlamentných výborov; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. víta zriadenie oddelenia pre 
posudzovanie vplyvu právnych predpisov 
Únie; žiada, aby sa táto služba 
sústreďovala na kompromisy vyrokované 
Parlamentom a na pozmeňujúce návrhy 
Parlamentu k návrhom Komisie; žiada 
o vypracovanie prístupu k promptnému 
posudzovaniu právnych predpisov a ich 
vplyvu, zvýšenie povedomia o tejto službe 
medzi poslancami a poskytnutie 
podrobného prehľadu celkových nákladov 
do 30. októbra 2015; žiada, aby sa konali 
pravidelné výmeny názorov tejto služby so 
zodpovedajúcimi útvarmi Komisie, Rady a 
národných parlamentov; 

33. víta zriadenie oddelenia pre 
posudzovanie vplyvu právnych predpisov 
Únie; žiada, aby sa táto služba 
sústreďovala na kompromisy vyrokované 
Parlamentom a na pozmeňujúce návrhy 
Parlamentu k návrhom Komisie; v tomto 
zmysle žiada o vypracovanie 
harmonizovaných pravidiel pre predsedu 
a členov Predsedníctva, výborov a 
parlamentných delegácií s cieľom 
zamedziť praktikám, ktoré by mohli byť 
pri plnení ich inštitucionálnych 
povinností rozporuplné, diskriminačné 
a/alebo by mohli viesť sankciám; žiada 
o vypracovanie prístupu k promptnému 
posudzovaniu právnych predpisov a ich 
vplyvu, zvýšenie povedomia o tejto službe 
medzi poslancami a poskytnutie 
podrobného prehľadu celkových nákladov 
do 30. októbra 2015; žiada, aby sa konali 
pravidelné výmeny názorov tejto služby so 
zodpovedajúcimi útvarmi Komisie, Rady a 
národných parlamentov; 

Or. en 



 

AM\1058921SK.doc  PE555.123v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
 
22.4.2015 A8-0082/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. berie na vedomie vytvorenie 
generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť 
a ochranu; pripomína, že internalizácia 
bezpečnostných služieb Parlamentu 
priniesla úspory vo výške 195 000 EUR v 
roku 2013 a očakáva sa, že v období rokov 
2013 – 2016 prinesie úspory vo výške vyše 
11 miliónov EUR; považuje za vhodné 
rokovať s belgickou vládou o jej väčšom 
príspevku k bezpečnosti Parlamentu 
vzhľadom na skutočnosť, že Belgicko má 
z prítomnosti inštitúcií Únie na svojom 
území hospodársky prospech; požaduje, 
aby sa hodnotenie kvality bezpečnostných 
služieb pred vytvorením generálneho 
riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu a po 
ňom predložilo Výboru pre kontrolu 
rozpočtu do 30. septembra 2015; trvá na 
tom, aby sa vykonala porovnávacia štúdia 
bezpečnostných systémov ostatných 
inštitúcií; 

35. berie na vedomie vytvorenie 
generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť 
a ochranu; pripomína, že internalizácia 
bezpečnostných služieb Parlamentu 
priniesla úspory vo výške 195 000 EUR v 
roku 2013 a očakáva sa, že v období rokov 
2013 – 2016 prinesie úspory vo výške vyše 
11 miliónov EUR; považuje za vhodné 
rokovať s belgickou vládou o jej väčšom 
príspevku k bezpečnosti Parlamentu 
vzhľadom na skutočnosť, že Belgicko má 
z prítomnosti inštitúcií Únie na svojom 
území hospodársky prospech; požaduje, 
aby sa hodnotenie kvality bezpečnostných 
služieb pred vytvorením generálneho 
riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu a po 
ňom predložilo Výboru pre kontrolu 
rozpočtu do 30. septembra 2015, 
a naliehavo žiada o riešenie súčasného 
nesúladu medzi nedostatočným 
krátkodobým plánovaním a zosúladením 
pracovného a súkromného života; trvá na 
tom, aby sa vykonala porovnávacia štúdia 
bezpečnostných systémov ostatných 
inštitúcií; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56a. Info Point: vyjadruje znepokojenie z 
rozhodnutia administratívy Parlamentu o 
definitívnom zatvorení informačného 
strediska Info Point k 31. marcu 2015; 
zdôrazňuje svoju nevôľu v súvislosti s 
tým, že opäť raz nebol včas informovaný o 
tomto rozhodnutí; poukazuje na 
dôležitosť informačného strediska Info 
Point, ktoré uľahčuje poskytovanie 
dokumentácie o práci Parlamentu 
občanom Únie vo všetkých úradných 
jazykoch, najmä skupinám návštevníkov 
pod záštitou poslancov; žiada, aby 
dokumentácia a služby poskytované 
strediskom Info Point boli naďalej 
dostupné a rovnako viditeľné ako 
doposiaľ, a vyjadruje obavy o osud 
dočasných zamestnancov tohto strediska; 
žiada generálneho tajomníka, aby ho v 
tomto smere priebežne informoval; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69a. žiada o preskúmanie aktivít 
organizovaných a financovaných 
Výborom zamestnancov a o podrobné 
informácie o druhoch aktivít, vzniknutých 
výdavkoch a dodržiavaní riadneho 
finančného hospodárenia; 

Or. en 

 


