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20.4.2016 A8-0135/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 117 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 117a. vyzýva na vytvorenie systému 

rýchleho varovania v núdzových 

situáciách, ktorý by GR ITEC v 

spolupráci s GR SAFE umožnil 

informovať urýchlene prostredníctvom 

SMS správ alebo e-mailu poslancov a 

zamestnancov, ktorí si zvolia účasť na 

takomto komunikačnom zozname, ktorý 

sa použije v prípade konkrétnych 

naliehavých bezpečnostných situácií;   

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. berie na vedomie, že v prípade nových 

zmlúv na stravovacie služby v Bruseli 

uzavretých v roku 2015 sa už nepočíta s 

exkluzivitou jedného poskytovateľa; 

očakáva, že plánované menšie stravovacie 

zariadenia v Bruseli budú prevádzkované 

so zreteľom na rôznorodosť 

prevádzkovateľov, aby sa zabezpečili 

kvalitné služby za dostupnú cenu; 

18. berie na vedomie, že v prípade nových 

zmlúv na stravovacie služby v Bruseli 

uzavretých v roku 2015 sa už nepočíta s 

exkluzivitou jedného poskytovateľa; 

očakáva, že plánované menšie stravovacie 

zariadenia v Bruseli budú na základe 

koncesií prevádzkovať malí a strední 

poskytovatelia; je znepokojený tým, že 

výber náhradnej cateringovej spoločnosti 

doteraz nespĺňal zásady zeleného 

verejného obstarávania, keďže nezahŕňal 

informácie o potravinovej intolerancii a 

možných zložkách vyvolávajúcich alergie, 

o kvalite a cenách vegetariánskej stravy a 

vyprodukovaní viac plastového odpadu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALEDennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. pripomína, že PVV je určený na 

financovanie výdavkov poslanca v 

členskom štáte zvolenia, ako sú nájomné 

na kancelárske priestory, zariadenie, 

zásoby, dokumentácia alebo logistické 

organizovanie podujatí; berie na vedomie, 

že komplexný systém kontroly použitia 

príspevkov poslancov počas ich mandátu 

by si vyžiadal 40 až 75 nových 

administratívnych pracovných miest, čo je 

v rozpore s plánom znižovania počtu 

zamestnancov; 

39. pripomína, že PVV je určený na 

financovanie výdavkov poslanca, ktoré sú 

priamo spojené s výkonom parlamentného 

mandátu poslanca v členskom štáte 

zvolenia, a v sídlach Európskeho 

parlamentu, ako sú nájomné na 

kancelárske priestory, zariadenie, zásoby, 

dokumentácia alebo logistické 

organizovanie podujatí; má námietky voči 

tomu, že komplexný systém kontroly 

použitia príspevkov poslancov počas ich 

mandátu by si vyžiadal 40 až 75 nových 

administratívnych pracovných miest v 

oblasti finančného hospodárenia; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 

rôznym žiadostiam v súvislosti s 

absolutóriom EP za rok 2013 generálny 

tajomník nevyužil možnosti 

selektívnejšieho systému kontroly, 

napríklad náhodné kontroly vzoriek, a 

žiada, aby bol takýto návrh bezodkladne 

vypracovaný; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. nalieha na Parlament, aby 

zverejňoval všetky informácie získané od 

lobistov či zástupcov záujmových skupín o 

návrhoch politík, právnych predpisov a 

pozmeňujúcich návrhov ako „legislatívnu 

stopu“; navrhuje, aby táto legislatívna 

stopa pozostávala z formulára 

pripojeného k správam obsahujúceho 

podrobné údaje o všetkých lobistoch, s 

ktorými sa osoby zodpovedné za daný spis 

stretli počas postupu vypracúvania každej 

správy, s presnými informáciami o tom, 

ktorí lobisti výrazným spôsobom ovplyvnili 

tento spis, a druhého dokumentu, v 

ktorom budú uvedené všetky prijaté 

písomné vstupy, a to online na webstránke 

Parlamentu, priamo napojenej na register 

transparentnosti a pre spravodajcov na 

zverejnenie legislatívnej stopy; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALEDennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48b. vyzýva Predsedníctvo, aby pre 

poslancov, ktorí si želajú zverejniť na 

svojej webstránke informácie o tom, s 

ktorými lobistami sa stretli, poskytli 

technicky takúto možnosť; 

Or. en 



 

AM\1092762SK.doc  PE579.921v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0135/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

97. vyjadruje znepokojenie nad návrhom 

internalizovať dopravnú službu a nad 

súvisiacimi dodatočnými nákladmi, ktoré 

predstavujú zvýšenie o viac ako 50 % v 

roku 2017 v porovnaní s rokom 2016; 

97. zdôrazňuje, že Parlament v 

niekoľkých posledných rokoch 

internalizoval niekoľko služieb, ako 

napríklad bezpečnostnú službu; domnieva 

sa, že internalizácia služieb nevyhnutne 

neznamená zvýšenie efektívnosti a 

účinnosti poskytovaných služieb; 

upozorňuje, že internalizácie služieb 

väčšinou viedli k zvýšeniu nákladov na 

poskytované služby a idú tak proti zásade 

riadneho finančného hospodárenia; 

zdôrazňuje, že generálny tajomník v 

diskusii o internalizácii služieb neposkytol 

dostatočné informácie orgánom 

prijímajúcim rozhodnutia; nalieha na 

generálneho tajomníka a predsedu, aby 

odpovedali na všetky otázky členov 

Predsedníctva, členov výborov BUDG a 

CONT, a aby pred akoukoľvek ďalšou 

internalizáciou služieb poskytli všetky 

potrebné a požadované informácie alebo 

štúdie, a to najmä v prípade internalizácie 

služby vodičov; vyjadruje znepokojenie 

nad návrhom internalizovať dopravnú 

službu a nad súvisiacimi dodatočnými 

nákladmi, ktoré predstavujú zvýšenie o 

viac ako 50 % v roku 2017 v porovnaní s 

rokom 2016; vážne spochybňuje pridanú 

hodnotu tejto internalizácie; domnieva sa 

preto, že odhadované náklady (viac ako 

2,7 mil. EUR) sú v rozpore s riadnym 
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finančným hospodárením; dodáva, že by 

sa mali uprednostniť lacnejšie, 

efektívnejšie a účinnejšie alternatívy; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 133 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 133a. zdôrazňuje potrebu zavedenia 

zeleného verejného obstarávania 

vzťahujúce sa na všetky zákazky a výzvy 

na predkladanie ponúk; požaduje 

ambiciózne záväzné ciele pre ekologické 

zmluvy, a to najmä v oblastiach potravín a 

stravovania, vozidiel a dopravy, 

hygienického a vodného vybavenia, 

papiera, nakladania s odpadom, IT a 

zobrazovacieho vybavenia, osvetlenia, 

upratovania a nábytku; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. kritizuje celkové náklady spojené s 

cenou LUX, ktoré v roku 2014 dosiahli 

rekordných 906 902 EUR (448 000 EUR v 

roku 2013 a 434 421 EUR v roku 2012); 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 

výsledky prieskumu o informovanosti o 

cene LUX a jej dosahu, o ktoré požiadal v 

správe o absolutóriu za rok 2013, ešte nie 

sú k dispozícii; žiada, aby výsledky tejto 

štúdie boli verejnosti k dispozícii do 

polovice mája 2016 a aby boli oficiálne 

predložené Výboru pre kontrolu rozpočtu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69a. berie na vedomie, že výdavky na 

samotnú filmovú cenu Lux v roku 2014 

predstavovali 391 506 EUR, čo je výrazne 

menej ako v predchádzajúcich rokoch 

(448 000 EUR v roku 2013 a  434 421 

EUR v roku 2012) a to na úhradu 

nákladov na oficiálny výber, súťaž 

vrátane titulkovania do 24 úradných 

jazykov Únie a tlačových materiálov na 

premietania v 28 členských štátoch a 

slávnosť udeľovania ceny; pripomína, že 

reklama a propagácia filmovej ceny LUX 

spolu so Sacharovovou cenou a právami 

žien má ukázať oddanosť Parlamentu 

spoločným hodnotám, ako sú ľudské 

práva a solidarita, ako aj jeho záväzok 

voči kultúrnej a jazykovej rôznorodosti; 

berie na vedomie, že na reklamu filmovej 

ceny LUX bola vynaložená suma 193 805 

EUR, pričom najmä prostredníctvom 

sociálnych médií oslovila približne 10 

miliónov ľudí vrátane 23 000 fanúšikov 

na sieti Facebook; berie na vedomie 

neustálu podporu informačných 

kancelárií Európskeho parlamentu 

filmovej cene LUX a pripomína, že 

výdavky na premietania a súvisiace 

podujatia dosiahli v roku 2014 sumu 317 

434 EUR, čo v priemere predstavuje 9 000 

EUR na jednu kanceláriu a 9 EUR na 

účastníka (pri počte 35 227 účastníkov v 
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členských štátoch); žiada, aby výsledky 

prieskumu o informovanosti o filmovej 

cene LUX, požadované už v správe o 

absolutóriu za rok 2013 boli verejnosti k 

dispozícii najneskôr do polovice mája, a 

požaduje, aby boli oficiálne predložené 

spoločne Výboru pre kontrolu rozpočtu a 

Výboru pre kultúru a vzdelávanie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada, aby sa dôkladne zvážilo, na 

základe štúdie o dosahu ceny LUX, či jej 

pokračovanie stojí za vynaložené 

prostriedky; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


