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20.4.2016 A8-0111/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. s uspokojením konštatuje, že 5. februára 

2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci 

medzi EHSV a Parlamentom s dvoma 

prílohami o administratívnej spolupráci a 

vplyve na rozpočet, ako aj paralelná 

dohoda medzi Parlamentom a Výborom 

regiónov s cieľom rozvíjať politickú a 

administratívnu spoluprácu; 

8. konštatuje, že 5. februára 2014 bola 

podpísaná dohoda o spolupráci medzi 

EHSV a Parlamentom s dvoma prílohami o 

administratívnej spolupráci a vplyve na 

rozpočet, ako aj paralelná dohoda medzi 

Parlamentom a Výborom regiónov s 

cieľom rozvíjať politickú a administratívnu 

spoluprácu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. berie na vedomie, že EHSV zaviedol 

nové pravidlá úhrady cestovných 

výdavkov členov založené na skutočných 

nákladoch, ako to minulý rok požadoval 

Parlament vo svojom uznesení o udelení 

absolutória za rok 2013; víta skutočnosť, 

že systém začal plne fungovať na jeseň 

roku 2015, na začiatku súčasného nového 

funkčného obdobia EHSV; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. so znepokojením konštatuje, že celková 

výška náhrad cestovných výdavkov a 

príspevkov vyplatených príjemcom EHSV 

bola 17 375 864 EUR; naliehavo vyzýva 

inštitúcie, aby vytvorili systematickú 

stratégiu s cieľom výrazne znížiť tieto 

výdavky; 

12. konštatuje, že celková výška náhrad 

cestovných výdavkov a príspevkov 

vyplatených príjemcom EHSV bola 17 375 

864 EUR; žiada EHSV, aby Európskemu 

parlamentu do 30. apríla každého roku 

poskytla podrobnú správu o náhradách 

cestovných výdavkov a príspevkov, ktoré 

boli príjemcom EHSV vyplácané v 

predchádzajúcom roku; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. víta, že EHSV a Výbor regiónov úzko 

spolupracovali na príprave vnútorných 

pravidiel týkajúcich sa oznamovania 

nekalých praktík, keďže spoločne 

využívajú niektoré útvary a 

zamestnancov; domnieva sa však, že 

schválenie týchto pravidiel trvalo ESSC 

príliš dlho; víta však, že pravidlá sa 

uplatňujú retroaktívne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

bývalý generálny tajomník EHSV 

nepožiadal inštitúciu o schválenie 

zlučiteľnosti svojej pedagogickej činnosti 

so svojou invaliditou pred začatím tejto 

pedagogickej činnosti, ale urobil tak až 

potom, čo EHSV začal vo veci konať z 

vlastnej iniciatívy; rovnako vyjadruje 

znepokojenie nad finančnými nákladmi a 

stratou dobrého mena EHSV v súvislosti s 

tým, že priznal invaliditu a neskôr 

zlučiteľnosť zamestnancovi – bývalému 

generálnemu tajomníkovi inštitúcie – z 

dôvodu ochorenia, ktoré mu bránilo 

naďalej pracovať pre inštitúciu, ale ktoré 

mu nebráni spolupracovať s inými 

inštitúciami alebo vykonávať 

pedagogickú činnosť na univerzitách; 

Or. en 

 

 


