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20.4.2016 A8-0140/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 373 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 373 a. vyjadruje obavy z toho, do akej 

miery zvýšený počet dôležitých a zložitých 

úloh vykonávaných inštitúciami EÚ s 

nižším počtom zamestnancov oslabuje 

motiváciu zamestnancov a kvalitu ich 

individuálneho a rodinného života, čo má 

v niektorých prípadoch tragické dôsledky; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 373 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 373 b. konštatuje, že zníženie počtu 

zamestnancov o 5 % výrazne sťažuje 

vykonávanie niektorých verejných služieb 

a neprimerane zaťažuje v určité oblasti 

administratívy; vyzýva Komisiu, aby 

predložila posúdenie celoplošných 

horizontálnych škrtov pracovných miest v 

rôznych oddeleniach a inštitúciách, s 

cieľom zabrániť možnému oslabeniu 

európskej verejnej služby; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 387 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

387. domnieva sa, že bývalý zamestnanec 

českého ministerstva regionálneho 

rozvoja a terajší člen kabinetu komisárky 

Coriny Crețovej sa nemal zaoberať 

problémami českej regionálnej politiky, 

pretože takéto poverenie predstavuje 

potenciálny konflikt záujmov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia 

2015/2154(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 399 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

399. vyjadruje znepokojenie z 

pretrvávajúcej migračnej krízy a 

zdôrazňuje potrebu zlepšenia koordinácie 

medzi členskými štátmi; berie na vedomie 

finančné prostriedky vyčlenené na riadenie 

migrácie a vonkajších hraníc v roku 2014 a 

žiada Dvor audítorov, aby posúdil prípravu 

osobitnej správy, v ktorej sa bude venovať 

pozornosť efektívnosti týchto finančných 

prostriedkov; 

399. poukazuje na pretrvávajúcu 

migračnú krízu a zdôrazňuje, že ju treba 

riešiť prostredníctvom koherentného 

riešenia na úrovni Únie; berie na vedomie 

finančné prostriedky vyčlenené na riadenie 

migrácie a vonkajších hraníc v roku 2014, 

berie na vedomie nedávno schválený 

migračný fond vo výške 700 miliónov 

EUR, ktorý majú spravovať mimovládne 

organizácie, ktoré ho považujú za 

nedostatočný vzhľadom na rozsah krízy 

a žiada Dvor audítorov, aby posúdil 

prípravu rýchlej osobitnej správy 

o efektívností týchto finančných 

prostriedkov, pričom vypracovanie 

záverov by sa mal odrážať v 

pokračujúcom procese aktualizácie 

politiky Únie v oblasti migrácie a kontroly 

hraníc; 

Or. en 

 

 


