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28.4.2015 A8-0144/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že Parlament by mal byť 

príkladom a vynaložiť osobitné úsilie, 

pokiaľ ide o výšku jeho rozpočtu a úroveň 

zvýšenia výdavkov v porovnaní s rokom 
2015; zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 

by mal byť zostavený na realistickom 

základe a mal by byť v súlade so zásadami 

rozpočtovej disciplíny a riadneho 

finančného hospodárenia; 

6. domnieva sa, že Parlament by mal byť 

príkladom a vynaložiť osobitné úsilie, 

pokiaľ ide o výšku jeho rozpočtu, a 
nezvyšovať úroveň výdavkov v porovnaní 
s rokom 2015; zdôrazňuje, že rozpočet na 

rok 2016 by mal byť zostavený na 

realistickom základe a mal by byť v súlade 

so zásadami rozpočtovej disciplíny a 

riadneho finančného hospodárenia; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že s cieľom umožniť 

poslancom Parlamentu plniť svoj mandát a 

posilniť schopnosť Parlamentu vykonávať 

všetky svoje právomoci by sa mala 

zabezpečiť dostatočná úroveň zdrojov; 

zdôrazňuje, že štatutárne a povinné 

výdavky potrebné na rok 2016 sa musia 

pokryť; 

8. zdôrazňuje, že s cieľom umožniť 

poslancom Parlamentu plniť svoj mandát a 

posilniť schopnosť Parlamentu vykonávať 

všetky svoje právomoci by sa mala 

zabezpečiť dostatočná úroveň zdrojov, 
považuje však za nevhodné akékoľvek 
zvyšovanie príspevku na asistentskú 
výpomoc; zdôrazňuje, že štatutárne a 
povinné výdavky potrebné na rok 2016 sa 

musia pokryť; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyjadruje poľutovanie nad obrovským 
zvýšením finančných prostriedkov pre 
európske politické strany a nadácie; 
domnieva sa, že tento rozpočtový riadok 
nie je prioritou, ale iba spôsobom, ako 
plytvať peniaze daňovníkov EÚ; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zastáva názor, že celkový nárast 
výdavkov rozpočtu Parlamentu na rok 2016 
v porovnaní s rokom 2015 by mali určovať 
tieto dva faktory: 

10. zastáva názor, že nie je potrebné 
zvyšovať výdavky rozpočtu Parlamentu na 
rok 2016 v porovnaní s rokom 2015; 

i) miera zvýšenia bežných výdavkov, ktorá 
nesmie prekročiť 1,6 %; 

 

ii) úroveň mimoriadnych výdavkov 
potrebných v roku 2016 na posilnenie 
bezpečnosti budov Európskeho 
parlamentu a kybernetickej bezpečnosti v 
Bruseli v maximálnej výške 15 miliónov 
EUR; 

 

zdôrazňuje, že na tento účel sú potrebné 
úspory v iných oblastiach; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. stanovuje úroveň svojich 

bežných/administratívnych výdavkov na 
rok 2016 na 1 823 648 600 EUR, čo 
predstavuje 1,6 % nárast oproti rozpočtu 
na rok 2015, a pridáva do svojho návrhu 
odhadu výnimočné mimoriadne výdavky 
vo výške 15 miliónov EUR požadované 

v roku 2016 na posilnenie bezpečnosti 

svojich budov v Bruseli, ako aj 

kybernetickej bezpečnosti Parlamentu; 

12. stanovuje úroveň svojich výdavkov na 

rok 2016 na 1 794 929 112 EUR, čo 
zodpovedá rozpočtu na rok 2015, 
a domnieva sa, že výnimočné mimoriadne 
výdavky vo výške 15 miliónov EUR 

požadované v roku 2016 na posilnenie 

bezpečnosti svojich budov v Bruseli, ako aj 

kybernetickej bezpečnosti Parlamentu by 
sa mali financovať z úspor v iných 
rozpočtových riadkoch; 

Or. en 



 

AM\1059522SK.doc  PE555.200v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.4.2015 A8-0144/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. domnieva sa, že Parlament musí byť 

vybavený moderným, vysoko účinným 

pracovným priestorom pre poslancov a 

zamestnancov; 

20. domnieva sa, že Parlament musí byť 

vybavený moderným, vysoko účinným 

pracovným priestorom pre poslancov a 

zamestnancov; vyzýva však, aby sa 
neprijímali žiadne zbytočné a nákladné 
rozhodnutia pred vykonaním rozsiahlej 
analýzy nákladovej účinnosti; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva generálneho tajomníka, aby 

Výbor pre rozpočet informoval o hodnotení 

parlamentnej volebnej kampane v roku 

2014, ako aj o účinnosti komunikačných 

opatrení Parlamentu určených širokej 

verejnosti; 

28. vyzýva generálneho tajomníka, aby 

Výbor pre rozpočet informoval o hodnotení 

parlamentnej volebnej kampane v roku 

2014, ako aj o účinnosti komunikačných 

opatrení Parlamentu určených širokej 

verejnosti; pripomína svoje znepokojenie 
nad využívaním verejných prostriedkov na 
takéto druhy propagandistických 
kampaní; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. žiada Predsedníctvo, aby uskutočnilo 

nezávislé hodnotenie prvého Európskeho 

podujatia pre mládež pred zorganizovaním 

druhého takéhoto podujatia; 

30. žiada Predsedníctvo, aby uskutočnilo 

nezávislé hodnotenie prvého a nákladného 
Európskeho podujatia pre mládež pred 

zorganizovaním druhého takéhoto 

podujatia; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. berie na vedomie, že otvorenie Domu 
európskej histórie je naplánované na rok 
2016; žiada generálneho tajomníka, aby 
Výboru pre rozpočet v dostatočnom 
predstihu pred čítaním rozpočtu v 
Parlamente na jeseň 2015 predložil 
aktualizované rozpočtové plány na 
nasledujúcich päť rokov, pokiaľ ide o 
operačné a administratívne výdavky 
plánované pre Dom európskej histórie od 
jeho otvorenia, a to vrátane účasti 
Komisie; pripomína, že v rámci rozpočtu 
na rok 2014 bol v oddiele III rozpočtu 
Únie vytvorený nový rozpočtový riadok 
16 03 04 „Dom európskej histórie“ pre 
príspevok Komisie na operačné náklady 
Domu európskej histórie; 

31. považuje Dom európskej histórie za 
zbytočný vzhľadom na Parlamentárium, 
ktoré už má osobitnú sekciu venovanú 
histórii európskej integrácie; vyzýva preto 
generálneho tajomníka, aby vzal do úvahy 
alternatívne riešenia pre budovu Eastman 
a aby upustil od projektu Domu európskej 
histórie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – oddiel I – Európsky parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta návrh na posilnenie sekretariátov 

parlamentných výborov s cieľom umožniť, 

aby poslancom poskytovali potrebnú 

podporu pri výkone kontroly, a to najmä 

v parlamentných výboroch s najväčším 

počtom – či už existujúcich, alebo 

očakávaných – vykonávacích a 

delegovaných aktov; 

35. víta návrh na posilnenie sekretariátov 

parlamentných výborov s cieľom umožniť, 

aby poslancom poskytovali potrebnú 

podporu pri výkone kontroly, a to najmä 

v parlamentných výboroch s najväčším 

počtom – či už existujúcich, alebo 

očakávaných – vykonávacích a 

delegovaných aktov; zdôrazňuje, že 
akékoľvek takéto posilnenie by sa v 
každom prípade malo uskutočniť len 
prostredníctvom presunu zamestnancov; 

Or. en 

 

 


