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20.4.2016 A8-0140/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. víta vyhlásenie Komisie v jej výročnej 

správe o ochrane finančných záujmov 

z roku 2014, v ktorom pripomína, že 

smernica o ochrane finančných záujmov 

EÚ, ako aj nariadenie o zriadení 

Európskej prokuratúry (nariadenie 

o Európskej prokuratúre) „by mali 

doplniť a posilniť právny rámec a značne 

posilniť boj proti podvodom“; opakuje 

svoje postoje v súvislosti s naliehavou 

potrebou čo najskôr prijať smernicu 

o ochrane finančných záujmov EÚ, ktorej 

pôsobnosť bude zahŕňať DPH 

a jednoznačné vymedzenie porušení tejto 

smernice, minimálne pravidlá pre 

najvyššie tresty odňatia slobody, ktoré 

bude možné uložiť, a minimálne pravidlá 

týkajúce sa premlčania; pripomína vec 

„Taricco“, v ktorej Súdny dvor Európskej 

únie upriamil pozornosť na skutočnosť, 

že podvody s DPH sú zahrnuté vo 

vymedzení pojmu podvodov 

poškodzujúcich finančné záujmy EÚ 

podľa Dohovoru o ochrane finančných 

záujmov Spoločenstva z roku 1995; vyzýva 

Komisiu, aby objasnila vzťahy medzi 

Eurojustom, Európskou prokuratúrou 

(EPPO) a Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF) a aby 

preskúmala možnosti dôraznejšieho 

integrovaného prístupu týchto agentúr 

vypúšťa sa 
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v záujme zefektívnenia vyšetrovaní1; 

__________________  

1 Pozri COM(2013)0534 - 

2013/0255(APP), bod 29. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 150 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

150. víta založenie skupiny na vysokej 

úrovni pre vlastné zdroje; víta prvú 

hodnotiacu správu, ktorá bola predložená 

na konci roka 2014, a súhlasí s tým, že 

tomuto systému postupne začali 

dominovať príspevky členských štátov, so 

zvyškovou časťou nezávislých, skutočne 

európskych vlastných zdrojov; domnieva, 

že súčasný systém vlastných zdrojov by sa 

mal posunúť od súčasnej vnútroštátnej 

diskusie o čistých prispievateľoch 

a príjemcoch, ktorá je vzdialená od 

občanov Únie, smerom k systému, ktorý 

bude jednoznačne vo všeobecnom záujme 

Únie a jej politík; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 280 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 280a. vyzýva Európsku komisiu, aby 

zabezpečila, že na býčie zápasy sa priamo 

ani nepriamo neposkytnú žiadne 

prostriedky EÚ; domnieva sa, že 

rozpočtové prostriedky na SPP ani žiadne 

iné prostriedky z rozpočtu EÚ by sa 

nemali využívať na financovanie činností, 

pri ktorých dochádza k týraniu zvierat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 108a. vyjadruje znepokojenie nad 

nedostatkom cielených vnútroštátnych 

právnych predpisov v oblasti boja proti 

organizovanej trestnej činnosti v mnohých 

krajinách severnej Európy a vyzýva 

Komisiu, aby rozšírila požiadavky na 

osvedčenie o absencii prepojenia na mafiu 

na všetky postupy verejného obstarávania, 

ktoré sú financované z prostriedkov EÚ; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 112 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 112a. pripomína, že Európska komisia 

udelila ôsmim medzinárodným finančným 

inštitúciám pokuty v celkovej výške 

1 494 302 000 EUR za účasť 

v nezákonných karteloch na trhoch 

s finančnými derivátmi, ktoré zahŕňali 

Európsky hospodársky priestor, vo vzťahu 

k podvodom s referenčnými úrokovými 

sadzbami EURIBOR a LIBOR; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že do dnešného dňa 

nebolo možné vyplatiť žiadnu náhradu 

osobám postihnutým týmto podvodom, 

pretože Komisia nesprístupnila svoje 

rozhodnutie o uložení pokút; žiada 

Komisiu uložiť a uverejniť uvedené 

rozhodnutie, aby sa umožnilo podávanie 

žiadostí o náhradu; 

Or. en 



 

AM\1092744SK.doc  PE579.919v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0140/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 183 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 183a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia riadne nemonitorovala emisie 

deklarované spoločnosťou Volkswagen, 

a vyjadruje znepokojenie nad rozporom 

medzi emisiami CO2, ktoré sú uvedené 

v oficiálnych výsledkoch skúšok, 

a emisiami nameranými v reálnych 

jazdných podmienkach; je hlboko 

znepokojený oneskorením, s ktorým 

orgány členských štátov a Komisia 

zareagovali na dôkazy o vážnych 

a pretrvávajúcich prekročeniach hodnôt 

emisných limitov stanovených v právnych 

predpisoch EÚ v prípade bežného 

používania vozidiel; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila maximálnu úroveň 

transparentnosti, pokiaľ ide o zistenia 

z prebiehajúcich vyšetrovaní vo viacerých 

členských štátoch a ďalších krajinách na 

celom svete v súvislosti s manipuláciou 

výsledkov emisných skúšok vozidiel; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 207 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 207a. vyjadruje znepokojenie nad 

skutočnosťou, že v Taliansku sa platby 

stážistom v rámci programu záruk pre 

mladých ľudí buď neuskutočňujú, alebo 

sa uskutočňujú s neprijateľnými 

oneskoreniami; vyzýva Komisiu, aby 

monitorovala situáciu a vypracovala 

osobitný akčný plán pre členské štáty, 

v ktorých sa tento problém vyskytuje; 

Or. en 

 

 


