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21.10.2015 A8-0298/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 28 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28b. opätovne zdôrazňuje, že rozpočtové 

prostriedky SPP ani žiadne iné rozpočtové 

prostriedky by sa nemali využiť na 

financovanie činností spojených s býčími 

zápasmi, pri ktorých sa usmrcujú 

zvieratá; pripomína, že takéto 

financovanie je jednoznačným porušením 

Európskeho dohovoru o ochrane zvierat 

chovaných na hospodárske účely 

(smernica Rady 98/58/ES); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. napokon sa rozhodol posilniť 

prostriedky agentúr, ktoré plnia úlohy 

súvisiace s migráciou, v celkovej výške 26 

miliónov EUR, pričom Európskemu 

podpornému úradu pre azyl (EASO) bude 

poskytnuté najväčšie zvýšenie, a to o 12 

miliónov EUR nad úrovňou z NR; 

pripomína, že táto agentúra zohráva 

ústrednú, koordinačnú úlohu pri 

vykonávaní predbežných opatrení v oblasti 

medzinárodnej ochrany a je čoraz viac 

vyzývaná, aby pomáhala dotknutým 

členským štátom; 

34. napokon sa rozhodol posilniť 

prostriedky agentúr, ktoré plnia úlohy 

súvisiace s migráciou, v celkovej výške 26 

miliónov EUR, pričom Európskemu 

podpornému úradu pre azyl (EASO) bude 

poskytnuté najväčšie zvýšenie, a to o 12 

miliónov EUR nad úrovňou z NR; 

pripomína, že táto agentúra zohráva 

ústrednú, koordinačnú úlohu pri 

vykonávaní predbežných opatrení v oblasti 

medzinárodnej ochrany a je čoraz viac 

vyzývaná, aby pomáhala dotknutým 

členským štátom; žiada o opatrenia na 

posilnenie úradu pre základné práva v 

rámci agentúry Frontex; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. naliehavo vyzýva generálneho 

tajomníka Európskeho parlamentu, aby 

predtým, ako budú začaté rokovania o 

rozpočte na rok 2017, predložil komplexný 

plán, ako dosiahnuť ďalšie úspory alebo 

vytvoriť príjmy v oblastiach, ktoré by 

okrem iného zahŕňali parkoviská, vozový 

park a spotrebu energie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 71 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71b. vyjadruje presvedčenie, že navýšenie 

prostriedkov o 10 026 500 EUR na 

výdavky spojené s asistentskou 

výpomocou nie je vhodné; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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; zastáva názor, že prvým 

opatrením v tomto smere by mohla byť 

povinnosť zverejňovať záznamy o 

výdavkoch a v druhej fáze by mohli byť 

zavedené limitované rotujúce kontroly; 

ďalej sa domnieva, že vzhľadom na 

očakávané úspory z hľadiska skutočného 

použitia príspevku na všeobecné výdavky 

by takýto systém, ktorý spája audit 

vykonávaný občanmi s jednoduchým 

dohľadom zo strany Európskeho 

parlamentu, mohol byť navrhnutý 

účinným a rozpočtovo neutrálnym 

spôsobom a priniesol by potrebnú 

transparentnosť; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 98 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 98a. domnieva sa, že v strednodobom 

horizonte by mal byť štatút poslancov 

revidovaný s cieľom dosiahnuť dohodu o 

rozumných úsporách; 

Or. en 

 

 


