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20.4.2016 A8-0135/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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 60 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 60a. vyzýva Predsedníctvo, aby pre 

poslancov, ktorí si želajú zverejniť na 

svojej webovej stránke kalendár, a najmä 

informácie o tom, s ktorými lobistami sa 

stretli, poskytli technicky takúto možnosť; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Markus Pieper 

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, 2012: 434 421 EUR); 

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 výrazne 

menej ako v predchádzajúcich rokoch  
(448 000 EUR v roku 2013, 2012: 

434 421 EUR) a čo pokrývalo úhradu 

nákladov na oficiálny výber, súťaž 

vrátane titulkovania do 24 úradných 

jazykov Únie a tlačové materiály na 

premietanie v 28 členských štátoch, ako aj 

na 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 v oblasti 

kultúrnej a jazykovej rôznorodosti; 

 vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 

výsledok 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; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. poznamenáva, že po prvýkrát v 

dejinách európskych volieb európske 

politické strany súhlasili s tým, že víťazná 

strana navrhne kandidáta do funkcie 

predsedu Európskej komisie; víta 

skutočnosť, že cieľom tohto nového 

postupu hlavného kandidáta 

(Spitzenkandidat) je riešiť demokratický 

deficit voľby predsedu Európskej komisie 

a že to pozitívne viedlo k zlepšeniu 

viditeľnosti úlohy Európskeho 

parlamentu ako kľúčovej demokratickej 

inštitúcie Únie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. konštatuje, že bolo náročné v plnej 

miere odlíšiť politické činnosti predsedu 

od jeho prípravy ako hlavného kandidáta 

na vedenie Strany európskych socialistov 

vo voľbách do Európskeho parlamentu v 

roku 2014; domnieva sa, že tieto dve 

úlohy neboli jednoznačne odlíšené; 

požaduje jasné oddelenie činností 

držiteľov funkcií a kandidátov v kampani 

pred európskymi voľbami; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zamestnanci 

Parlamentu sa minimálne nepriamo 

zapojili do prípravy kampane, a žiada, aby 

sa takéto praktiky v budúcnosti už 

neopakovali; v tejto súvislosti vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že predseda zmenil 

profil predsedníctva Európskeho 

parlamentu v aplikácii Twitter na svoj 

osobný profil a používal ho v kampani; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta poskytnutý zoznam služobných 

ciest predsedu počas prvých šiestich 

mesiacov volebného roka v odpovedi na 

dotazník týkajúci sa absolutória za rok 

2014; požaduje dodatočné informácie o 

spôsobe dopravy, ktorú predseda použil na 

cestu z Bruselu do týchto miest, a či boli 

prenajaté aj súkromné lety; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1092841SK.doc  PE579.921v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0135/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta poskytnutý zoznam služobných 

ciest predsedu počas prvých šiestich 

mesiacov volebného roka v odpovedi na 

dotazník týkajúci sa absolutória za rok 

2014; požaduje dodatočné informácie o 

spôsobe dopravy, ktorú predseda použil na 

cestu z Bruselu do týchto miest, a či boli 

prenajaté aj súkromné lety; 

35. víta poskytnutý zoznam služobných 

ciest predsedu počas prvých šiestich 

mesiacov volebného roka v odpovedi na 

dotazník týkajúci sa absolutória za rok 

2014; víta dodatočné informácie o spôsobe 

dopravy, ktorú predseda použil na cestu z 

Bruselu na tieto zasadnutia, a podrobné 

informácie o lete prenajatom na cestu do 

Lyonu, aby sa predseda Európskeho 

parlamentu mohol zúčastniť na 

spomienkovom podujatí pri príležitosti 70. 

výročia prvých deportácií židovských detí z 

Izieu do Osvienčimu; 

Or. en 



 

AM\1092841SK.doc  PE579.921v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0135/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. poznamenáva, že v období od 22. 

januára do 18. apríla Predseda absolvoval 

oficiálne medzinárodné služobné cesty 

najmä na stretnutia s vládnymi 

predstaviteľmi a oficiálnymi zastúpeniami 

spojenými so socialistickými stranami a 

organizáciami; požaduje v tejto súvislosti 

ďalšie informácie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. poznamenáva, že v období od 22. 

januára do 18. apríla Predseda absolvoval 

oficiálne medzinárodné služobné cesty 

najmä na stretnutia s vládnymi 

predstaviteľmi a oficiálnymi zastúpeniami 

spojenými so socialistickými stranami a 

organizáciami; požaduje v tejto súvislosti 

ďalšie informácie; 

36. poznamenáva, že v období od 22. 

januára do 18. apríla Predseda absolvoval 

oficiálne medzinárodné služobné cesty; 

požaduje ďalšie informácie v súvislosti s 

podobnými činnosťami iných poslancov 

EP, ktorí sa uchádzali ako hlavní 

kandidáti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. pripomína svoje uznesenie o udelení 

absolutória za rozpočtový rok 201210, v 

ktorom požadoval podrobné informácie o 

tom, „ako predseda ako politicky 

neutrálna postava oddeľuje svoje 

povinnosti v úrade od príprav, keď má 

stáť na čele zoznamu sociálnych 

demokratov vo voľbách do Európskeho 

parlamentu, najmä čo sa týka 

zamestnancov jeho kabinetu a 

informačných kancelárií Európskeho 

parlamentu, ako aj cestovných výdavkov“ 

(ods. 51); 

vypúšťa sa 

____________________  

10 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 

16. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o 

absolutóriu za plnenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2012, oddiel I - Európsky parlament 

(Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. pripomína svoje uznesenie o udelení 

absolutória za rozpočtový rok 201210, v 

ktorom požadoval podrobné informácie o 

tom, „ako predseda ako politicky 

neutrálna postava oddeľuje svoje 

povinnosti v úrade od príprav, keď má 

stáť na čele zoznamu sociálnych 

demokratov vo voľbách do Európskeho 

parlamentu, najmä čo sa týka 

zamestnancov jeho kabinetu a 

informačných kancelárií Európskeho 

parlamentu, ako aj cestovných výdavkov“ 

(ods.  51); 

38. vyjadruje poľutovanie nad použitím 

postupu udeľovania absolutória za rok 

2012 na získanie politickej výhody mesiac 

pred európskymi voľbami v roku 2014; 

pripomína, že ochrana finančných 

záujmov Únie by mala byť čo 

najprísnejšia a najobjektívnejšia a že by sa 

malo predchádzať akýmkoľvek 

konfrontáciám v kampaniach, aby sa 

znovu získala dôvera občanov v európske 

inštitúcie; 

_______________________  

10 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 

16. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o 

absolutóriu za plnenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2012, oddiel I - Európsky parlament 

(Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. pripomína svoje uznesenie o udelení 

absolutória za rozpočtový rok 201210, v 

ktorom požadoval podrobné informácie o 

tom, „ako predseda ako politicky neutrálna 

postava oddeľuje svoje povinnosti v úrade 

od príprav, keď má stáť na čele zoznamu 

sociálnych demokratov vo voľbách do 

Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka 

zamestnancov jeho kabinetu a 

informačných kancelárií Európskeho 

parlamentu, ako aj cestovných výdavkov“ 

(ods. 51); 

38. víta všetky informácie, ktoré prijal 

včas a ktoré vysvetľujú, „ako predseda ako 

politicky neutrálna postava oddeľuje svoje 

povinnosti v úrade od príprav, keď má stáť 

na čele zoznamu sociálnych demokratov vo 

voľbách do Európskeho parlamentu, najmä 

čo sa týka zamestnancov jeho kabinetu a 

informačných kancelárií Európskeho 

parlamentu, ako aj cestovných výdavkov“; 

požaduje informácie na rovnakej úrovni 

od všetkých hlavných kandidátov v 

európskych voľbách v roku 2014; 

__________________  

10 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 

16. apríla 2014 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o 

absolutóriu za plnenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie na rozpočtový 

rok 2012, oddiel I - Európsky parlament 

(Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 3). 

 

Or. en 

 

 


