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21.10.2015 A8-0298/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. preto opätovne zdôrazňuje svoj 

nesúhlas s koncepciou fondu pracovných 

miest určených na presun medzi 

agentúrami, ale opätovne potvrdzuje svoju 

otvorenosť týkajúcu sa uvoľnenia 

pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami 

vďaka intenzívnejšej administratívnej 

spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch 

dokonca analýzou možností zlúčenia, a 

prostredníctvom využívania určitých 

funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo 

s inou agentúrou; 

61. víta koncepciu fondu pracovných miest 

určených na presun medzi agentúrami 

a vyzýva k jeho použitiu vždy, keď je to 

možné; opätovne potvrdzuje svoju 

otvorenosť týkajúcu sa zníženia počtu 

pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami 

vďaka intenzívnejšej administratívnej 

spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch 

dokonca analýzou možností zlúčenia, 

a prostredníctvom využívania určitých 

funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo 

s inou agentúrou; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75a. vyjadruje poľutovanie nad nárastom 

verejných finančných prostriedkov pre 

európske politické strany (z 10 339 866 € 

v roku 2008 na 31 400 000 € v roku 2016) 

a pre európske politické nadácie (z 

4 268 630 € v roku 2008 na 18 700 000 € 

v roku 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. opakuje, že s cieľom zabezpečiť 

primeranú podporu pre poslancov pri 

výkone svojej parlamentnej činnosti je 

potrebné zaviesť novú rovnováhu medzi 

akreditovanými parlamentnými asistentmi 

a miestnymi asistentmi; berie na vedomie 

skutočnosť, že generálny tajomník 

predložil Predsedníctvu návrh na 

dosiahnutie tohto cieľa; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo o 

tejto otázke doteraz nerozhodlo; domnieva 

sa, že pri vykonávaní revízie súčasných 

pravidiel by sa malo dodržiavať 

prechodné obdobie; očakáva, že konečné 

rozhodnutie nadobudne účinnosť 

najneskôr od júla 2016, keď sa má 

prechodné obdobie skončiť; 

90. vyjadruje poľutovanie nad nárastom 

výdavkov, ktoré sa vzťahujú na 

asistentskú výpomoc; vyjadruje 

presvedčenie, že podpora pre poslancov 

pri výkone ich parlamentných činností už 

je primeraná; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

97. opakuje výzvu na väčšiu 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na 

všeobecné výdavky poslancov; vyzýva 

Predsedníctvo Parlamentu, aby pracovalo 

na vymedzení presnejších pravidiel 

týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky 

oprávnené na základe tohto príspevku bez 

toho, aby vznikali ďalšie náklady pre 

Parlament; 

 

97. opakuje výzvu na väčšiu 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na 

všeobecné výdavky poslancov; vyzýva 

Predsedníctvo Parlamentu, aby pracovalo 

na vymedzení presnejších pravidiel 

týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky 

oprávnené na základe tohto príspevku bez 

toho, aby vznikali ďalšie náklady pre 

Parlament; okrem toho žiada o zníženie 

platov, príspevkov a cestovných výdavkov 

poslancov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 106 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

106. upravuje štandardnú zrážku na 

pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť 

EHSV uspokojovať svoje potreby a 

vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu 

zamestnancov v súvislosti s dohodou o 

spolupráci medzi Parlamentom a EHSV; 

106. žiada o zásadné preskúmanie úlohy 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru a následné zníženie jeho 

rozpočtových prostriedkov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

108. na jednej strane znižuje odmeny a 

príspevky o sumu zodpovedajúcu 66 

povýšeniam a štyrom dodatočným 

pracovným miestam, ktoré ešte nie sú 

zohľadnené v návrhu rozpočtu, tak aby 

odzrkadľovali presun týchto pracovných 

miest do Parlamentu; 

108. žiada o zásadné preskúmanie úlohy 

Výboru regiónov a následné zníženie jeho 

rozpočtových prostriedkov; 

Or. en 

 

 


