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20.4.2016 A8-0135/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. domnieva sa, že vzhľadom na 

obmedzené zdroje Parlamentu a s cieľom 

vyhnúť sa duplicitnej práci by nové GR 

EPRS malo prispieť a doplniť existujúce 

kapacity v rámci svojej úlohy pri 

konsolidácii hlavnej činnosti Parlamentu, 

t. j. kontroly prijímania a vykonávania 

právnych predpisov Únie a 

medzinárodných dohôd, zostavovania 

rozpočtu a rozpočtovej kontroly; vyzýva 

GR EPRS, aby svoju činnosť zameralo 

viac na poskytovania špecializovanej 

podpory politickým skupinám a 

jednotlivým poslancom EP na ich žiadosť 

vo veciach, ktoré sú relevantné pre 

parlamentné činnosti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54b. je znepokojený tým, že presunutie 

zamestnancov z iných útvarov do GR 

ERPS negatívne ovplyvní dostupné zdroje 

určené na vykonávanie dôležitých úloh z 

hľadiska hlavných činností Parlamentu; 

vzhľadom na súčasnú situáciu 

obmedzovania legislatívnych iniciatív 

Komisiou, čo by mohlo podkopať úlohu 

Parlamentu, vyzýva generálneho 

tajomníka, aby posilnil zdroje dostupné 

pre tieto útvary tak, aby mal Parlament 

skutočne rovnocenné postavenie pri 

vykonávaní svojich povinností v oblasti 

právnych predpisov, rozvoja, vykonávania 

a rozpočtu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. kritizuje celkové náklady spojené s 

Cenou LUX, ktoré v roku 2014 dosiahli 

rekordných 585 311 EUR (v roku 2013  

448 000 EUR a  v roku 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 (v 

roku 2013: 448 000 EUR a v roku 2012 

434 421 EUR), a zahŕňali 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; uznáva neustálu 

podporu informačných kancelárií 

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 približne 9 000 EUR na jednu 

kanceláriu a 9 EUR na účastníka (pri 

počte 35 227 účastníkov v členských 
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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 A8-0135/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. upozorňuje, že znižovanie počtu 

zamestnancov o 5 %, ktoré sa začalo v 

roku 2013, vedie v niektorých prípadoch k 

ohrozovaniu kvality verejných služieb 

občanom Únie a má negatívny vplyv na 

zdravie, motiváciu a životné podmienky 

zamestnancov pracujúcich pre Parlament 

a ich rodín; poznamenáva, že tieto 

opatrenia vedú k nedostatočnému 

obsadzovaniu niektorých pracovných 

miest vzhľadom na zhoršovanie platových 

a pracovných podmienok v európskej 

verejnej službe; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 81a. považuje za mimoriadne dôležité, aby 

v záujme rovnosti príležitostí a 

dodržiavania pracovných práv 

pracovníkov Parlament v budúcnosti 

zaradil akreditovaných asistentov 

poslancov do svojich príslušných 

platových stupňov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 106a. je znepokojený skutočnosťou, že 

zodpovednosť za organizovanie a riadenie 

konferencií majú rôzne GR, a tiež 

nedávnym bezprecedentným zatvorením 

niektorých jazykových tlmočníckych kabín 

z dôvodu nedostatočného náboru 

tlmočníkov; naliehavo vyzýva 

generálneho tajomníka, aby zlepšil systém 

žiadostí o tlmočenie a riešil problémy 

spojené s náborom tlmočníkov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

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 122 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

122. kritizuje použitie oficiálneho účtu 

„predsedu Európskeho parlamentu“ v 

sociálnej službe Twitter ako prostriedku 

na vlastnú kampaň odkazujúceho na 

webstránku strany; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 131a. konštatuje, že inštitúcie a orgány 

Únie pri riešení súčasných 

bezpečnostných a protiteroristických 

výziev disponujú rôznymi zdrojmi, riadia 

sa odlišnými pravidlami a používajú rôzne 

zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné; 

domnieva sa, že táto situácia jednak 

poukazuje na slabé riadenie zdrojov v 

rámci príslušných administratív (ročný 

rozpočet Komisie a Parlamentu na 

výdavky spojené s bezpečnosťou 

predstavuje približne 40 miliónov EUR 

pre každú z nich, pričom Rada má 

približne 15 miliónov EUR a Európska 

služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) viac 

než 5 miliónov EUR len na bezpečnosť 

pre ústredie v Bruseli), a jednak môže 

zvýšiť zraniteľnosť inštitúcií Únie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 131b. je znepokojený súčasným 

bezpečnostným prostredím, v ktorom sa 

vážna hrozba teroristických útokov 

rozšírila do celej Európy aj mimo nej, 

najmä od koordinovaných útokov v 

Bruseli a Paríži a v súvislosti so 

zmareným útokom vo vlaku Thalys; 

vyzýva všetky inštitúcie Únie, aby aktívne 

podporovali posilnenú vzájomnú 

spoluprácu, ako aj spoluprácu s 

vnútroštátnymi orgánmi hostiteľských 

krajín, v ktorých sídlia, majú kancelárie 

alebo delegácie, alebo plnia svoje úlohy; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 131c. nalieha na generálneho tajomníka, 

ako aj príslušné administratívne orgány 

Komisie, Rady, ESVČ a parlamentné 

výbory, aby preskúmali možnosti 

vytvorenia spoločnej 

medziinštitucionálnej bezpečnostnej 

politiky vrátane akčného plánu na rozvoj 

spoločných prvkov, ako sú aktíva a 

metodiky v oblasti posudzovania rizika, 

zamestnanci a prostriedky na ochranu 

príslušných politických orgánov a 

významných hostí, osnovy na školenia a 

zdroje pre bezpečnostných pracovníkov, 

zariadenia a technológie na kontrolu 

prístupu, kybernetická a komunikačná 

bezpečnosť, ako aj špecializované 

riadenie zdrojov, čo by malo byť v 

synergii s príslušnými orgánmi 

hostiteľských krajín, v ktorých má Únia 

hlavné sídla, externé kancelárie a 

delegácie; 

Or. en 

 

 


