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28.4.2015 A8-0144/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. konštatuje, že koncoročný prenos 

z minuloročného rozpočtu dosiahol 

71,5 milióna EUR, čo zodpovedá 4 % 

celkového rozpočtu; domnieva sa, že je to 

jasný znak nadhodnotenia rozpočtu, a 

preto sa domnieva, že zvýšenie rozpočtu 

na tento rok o 2 % by úplne stačilo na 

financovanie potrieb Parlamentu; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. je však presvedčený, že v súčasnom 

kontexte pretrvávajúcej krízy nie je 

zvýšenie príspevkov na sekretariát 

poslancov EP vhodné; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. žiada, aby poslanci zdôvodnili 

podpornými dôkazmi 50% svojich 

výdavkov z príspevku na všeobecné 

výdavky; je presvedčený, že by to 

naznačilo, či je súčasná úroveň tohto 

príspevku odôvodnená; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. vyjadruje údiv nad opätovne vysokým 

nárastom výdavkov na IT, ktoré sa 

väčšinou netýkajú bezpečnosti; vyjadruje 

počudovanie, prečo je nevyhnutné 

zvýšenie o 3,9 milióna EUR na účely 

prekladov a zvýšenie o 3,6 milióna na 

ľudské zdroje; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. domnieva sa, že vzhľadom na čoraz 

väčšie využívanie elektronických médií 

a zariadení by sa osobitná pozornosť mala 

venovať bezpečnosti IT, aby sa zabezpečila 

maximálna možná úroveň bezpečnosti 

informačných a komunikačných systémov; 

domnieva sa, že každé opatrenie v tejto 

oblasti by malo vychádzať z jasného 

hodnotenia potrieb Parlamentu a malo by 

sa o ňom rozhodnúť v rámci rozpočtového 

postupu; 

23. domnieva sa, že vzhľadom na čoraz 

väčšie využívanie elektronických médií 

a zariadení by sa osobitná pozornosť mala 

venovať bezpečnosti IT, aby sa zabezpečila 

maximálna možná úroveň bezpečnosti 

informačných a komunikačných systémov; 

domnieva sa, že akékoľvek opatrenie v 

tejto oblasti by malo vychádzať z jasného 

hodnotenia potrieb Parlamentu a malo by 

sa o ňom rozhodnúť v rámci rozpočtového 

postupu; je presvedčený, že najlepším 

spôsobom na dosiahnutie kybernetickej 

bezpečnosti je väčšie využívanie softvéru s 

otvoreným zdrojovým kódom a šifrovanie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. domnieva sa, že je vhodnejšie využiť 

pôžičku na financovanie zvyšných 

nákladov súvisiacich s budovou KAD, aby 

sa zabránilo príliš veľkému nárastu 

rozpočtu Parlamentu; domnieva sa, že 

prebytky na konci roka môžu takýto úver 

splatiť rýchlejšie; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. je otvorený replikácii veľmi 

úspešného Parlamentária vo veľkých 

európskych mestách; domnieva sa však, 

že najprv by sa malo realizovať v 

členských štátoch, kde je 

euroskepticizmus skutočným problémom; 

preto si nemyslí, že Berlín by mal byť 

prvým miestom takejto replikácie; 

Or. en 



 

AM\1059519SK.doc  PE555.200v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.4.2015 A8-0144/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30b. žiada, aby sa vyvinulo úsilie na 

uľahčenie možnosti návštevy 

návštevníckeho centra pre sociálne 

znevýhodnených občanov a tých, ktorí sa 

zúčastňujú na projektoch v rámci 

sociálneho fondu; vyzýva generálneho 

tajomníka, aby v spolupráci a koordinácii 

so železnicami pripravil návrh s cieľom 

náhrady ich cestovných výdavkov do 

určitej vzdialenosti a výšky cestovného; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30c. žiada posúdenie nákladov týkajúcich 

sa oficiálnych skupín návštevníkov 

poslancov EP; vyjadruje presvedčenie, že 

pridelené prostriedky už nepostačujú, 

keďže ich výška sa už dlhé roky 

nezmenila, pričom napríklad náklady na 

ubytovanie a ceny cestovných lístkov sa 

neustále zvyšujú; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis – odseky 30 d a 30 e (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Environmentálna stopa Parlamentu 

 30d. pripomína povinnosť Parlamentu 

konať udržateľným spôsobom; víta úsilie 

vynaložené na dosiahnutie 

bezpapierového prostredia a pokračovanie 

cennej práce uskutočňovanej 

prostredníctvom prístupu EMAS; 

domnieva sa, že proces EMAS si vyžaduje 

trvalú rozpočtovú podporu; 

 30e. žiada o vyhodnotenie výsledkov 

dobrovoľného prístupu, pokiaľ ide o 

využívanie obchodnej triedy pri letoch na 

krátku vzdialenosť; 

Or. en 

 

 


