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20.4.2016 A8-0135/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Esteban González Pons 

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 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; 

69. berie na vedomie, že výdavky na 

samotnú filmovú cenu LUX v roku 2014 

predstavovali 391 506 EUR, čo je výrazné 

zníženie oproti predchádzajúcim rokom; 

(448 000 EUR v roku 2013  a 

434 421 EUR v roku 2012) na úhradu 

nákladov na oficiálny výber, súťaž 

vrátane titulkovania do 24 úradných 

jazykov Únie a tlačových materiálov na 

premietania v 28 členských štátoch, ako aj 

na slávnosť udeľovania ceny; 

 pripomína, že cieľom reklamy a 

propagácie filmovej ceny LUX spolu so 

Sacharovovou cenou a právami žien je 

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; 

 uznáva 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 
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približne 9 000 EUR na jednu kanceláriu 

a 9 EUR na účastníka (pri počte 35 227 

účastníkov v 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 A8-0135/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 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; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že napriek rôznym žiadostiam 

generálny tajomník nevypracoval návrh 

selektívnejšieho systému kontroly 

zameraný napríklad na väčšie výdavky 

alebo systém náhodných kontrol, a žiada, 

aby bol takýto návrh bezodkladne 

vypracovaný; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. podporuje úplnú transparentnosť v 

súvislosti s PVV, aby občania EÚ mali 

prehľad o všeobecných výdavkoch 

poslancov Európskeho parlamentu; 

nalieha na Predsedníctvo, aby objasnilo 

zoznam výdavkov, ktoré možno uhradiť z 

PVV, aby boli uvedené všetky možné 

výdavky a aby mal zoznam vyčerpávajúci 

charakter; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. požaduje správu od administratívy o 

používaní priestorov Parlamentu 

záujmovými skupinami a inými externými 

organizáciami; žiada Predsedníctvo, aby 

preskúmalo súlad týchto podujatí s 

parlamentnou prácou a zabezpečilo, aby 

Parlament bol aj naďalej inštitúciou, ktorá 

je otvorená výmene informácií s 

občianskou spoločnosťou a verejnej 

diskusii; 

47. požaduje správu od administratívy 

Parlamentu o používaní priestorov 

Parlamentu záujmovými skupinami a 

inými externými organizáciami vrátane 

rôznych stálych fór podnikateľského a 

finančného sektora a Palamentu; žiada 

Predsedníctvo, aby preskúmalo súlad 

týchto podujatí s parlamentnou prácou a 

zabezpečilo, aby Parlament bol aj naďalej 

inštitúciou, ktorá je otvorená výmene 

informácií s občianskou spoločnosťou a 

verejnej diskusii; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. 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 

 

 


