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20.4.2016 A8-0121/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. berie na vedomie osobitný nárast 

záväzkov u členov inštitúcie v roku 2014; 

žiada ombudsmana, aby uviedol podrobný 

rozpis týchto rozpočtových prostriedkov v 

nasledujúcej správe o nadväzných 

opatreniach k absolutóriu; 

5. so znepokojením berie na vedomie 

osobitný nárast záväzkov u členov 

inštitúcie v roku 2014; žiada ombudsmana, 

aby uviedol podrobný rozpis týchto 

rozpočtových prostriedkov v nasledujúcej 

správe o nadväzných opatreniach k 

absolutóriu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. víta skutočnosť, že v súlade so stratégiou 

na obdobie do roku 2019 ombudsman 

vykonal vyšetrovania z vlastného podnetu, 

a to pri uplatnení systematickejšieho a 

systémovejšieho prístupu ku komplexným 

otázkam, ktoré patria do jeho mandátu; 

považuje to za účinný nástroj; žiada 

ombudsmana, aby pravidelne informoval 

orgán udeľujúci absolutórium o dosahu 

vyšetrovaní; 

6. víta skutočnosť, že v súlade so stratégiou 

na obdobie do roku 2019 ombudsman 

vykonal vyšetrovania z vlastného podnetu, 

a to pri uplatnení systematickejšieho a 

systémovejšieho prístupu ku komplexným 

otázkam, ktoré patria do jeho mandátu; 

považuje to za účinný nástroj; žiada 

ombudsmana, aby pravidelne informoval 

orgán udeľujúci absolutórium o dosahu 

vyšetrovaní a jasne vymedzil úlohy 

koordinátora; pripomína však, že 

prioritou ombudsmana by malo byť 

riešenie sťažností občanov v primeranom 

čase a že vyšetrovania z vlastnej iniciatívy 

sa v žiadnom prípade nesmú vykonávať 

na úkor tejto priority; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta vytvorenie nového pracovného 

miesta koordinátora vyšetrovaní z 

vlastného podnetu; považuje to za krok 

smerom k efektívnejšej činnosti inštitúcie; 

vyzýva ombudsmana, aby informoval 

orgán udeľujúci absolutórium o 

vykonávaní, dosahu a efektívnosti tohto 

pracovného miesta; 

7. berie na vedomie vytvorenie nového 

pracovného miesta koordinátora 

vyšetrovaní z vlastného podnetu; vyjadruje 

nádej, že toto nové pracovné miesto 

prispeje k efektívnejšej činnosti inštitúcie; 

vyzýva ombudsmana, aby informoval 

orgán udeľujúci absolutórium o 

vykonávaní, dosahu a efektívnosti tohto 

pracovného miesta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta skutočnosť, že pomer uzavretých k 

prebiehajúcim vyšetrovaniam na konci 

predchádzajúceho obdobia dosiahol 

rekordnú úroveň (1,4 uzavretého 

vyšetrovania na jedno prebiehajúce, pričom 

cieľom bol pomer 1,1); zdôrazňuje, že 

počet vyšetrovaní uzavretých do 12 až 18 

mesiacov sa v roku 2014 znížil; na základe 

poznámky ombudsmana konštatuje, že 

nová stratégia vrátane vedenia vyšetrovaní 

z vlastného podnetu mala vplyv na počet 

uzavretých prípadov; 

10. víta skutočnosť, že pomer uzavretých k 

prebiehajúcim vyšetrovaniam na konci 

predchádzajúceho obdobia dosiahol 

rekordnú úroveň (1,4 uzavretého 

vyšetrovania na jedno prebiehajúce, pričom 

cieľom bol pomer 1,1); zdôrazňuje, že 

počet vyšetrovaní uzavretých do 12 až 18 

mesiacov sa v roku 2014 znížil; na základe 

poznámky ombudsmana konštatuje, že 

nová stratégia vrátane vedenia vyšetrovaní 

z vlastného podnetu mala vplyv na počet 

uzavretých prípadov; žiada ombudsmana, 

aby v nasledujúcej správe o nadväzných 

opatreniach k absolutóriu tento vplyv 

jasne vysvetlil orgánu udeľujúcemu 

absolutórium; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. víta úspory v rozpočtových riadkoch na 

preklady a publikácie; 

20. je znepokojený skutočnosťou, že 

ombudsman uskutočnil významné úspory 

v rozpočtových riadkoch určených na 

preklady (190 000 EUR) a komunikačné 

činnosti (60 000 EUR) a že tieto úspory 

boli použité na posilnenie rozpočtových 

riadkov určených zamestnancom 

inštitúcie; zdôrazňuje, že ombudsman by 

mal zaručiť rovnaké zaobchádzanie a 

rovnosť príležitostí pre všetkých občanov 

Únie a že v tejto súvislosti dodržiavanie 

jazykovej kvality a rozmanitosti, ako aj 

udržiavanie komunikačnej politiky, musia 

zostať piliermi tejto inštitúcie; 

Or. en 

 

 


