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24.4.2017 A8-0153/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. konštatuje, že na webovom sídle 

Parlamentu je prístupný celý rad 

dokumentov týkajúcich sa rozhodnutia 

o uznaní európskych politických strán 

a európskych politických nadácií spolu 

s podrobnými informáciami o konečnej 

sume financovania; žiada Parlament, aby 

požiadal Komisiu o predloženie návrhu na 

revíziu súčasného právneho aktu Únie 

o štatúte a financovaní európskych 

politických strán a európskych politických 

nadácií10, ktorý by obsahoval prísnejšie 

požiadavky na vytvorenie európskych 

politických nadácií s cieľom predchádzať 

zneužívaniu; 

48. konštatuje, že na webovom sídle 

Parlamentu je prístupný celý rad 

dokumentov týkajúcich sa rozhodnutia 

o uznaní európskych politických strán 

a európskych politických nadácií spolu 

s podrobnými informáciami o konečnej 

sume financovania; žiada Parlament, aby 

požiadal Komisiu o predloženie návrhu na 

revíziu súčasného právneho aktu Únie 

o štatúte a financovaní európskych 

politických strán a európskych politických 

nadácií10, ktorý by obsahoval prísnejšie 

požiadavky na vytvorenie európskych 

politických strán a nadácií s cieľom 

predchádzať zneužívaniu; 

_________________ _________________ 

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní 

európskych politických strán a európskych 

politických nadácií, Ú. v. EÚ L 317, 

4.11.2014, s. 1. 

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní 

európskych politických strán a európskych 

politických nadácií, Ú. v. EÚ L 317, 

4.11.2014, s. 1. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 – úvodná časť 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

bude zrejme potrebné ďalšie zlepšenie 

kódexu správania poslancov s cieľom 

predchádzať konfliktom záujmov, pričom 

by sa mala venovať osobitná pozornosť: 

51. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

bude potrebné ďalšie zlepšenie kódexu 

správania poslancov s cieľom predchádzať 

konfliktom záujmov a vyzýva 

predsedníctvo, aby v tomto smere prijalo 

potrebné opatrenia, pričom by sa mala 

venovať osobitná pozornosť: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. konštatuje, že miera záujmu 

o prieskum bola nízka, zapojilo sa 18 % 

všetkých poslancov Parlamentu, t. j. 137 

poslancov zo všetkých politických skupín 

a členských štátov, a spomedzi týchto 

poslancov viac ako 90 % vie o Filmovej 

cene LUX, 75 % chápe jej účel a viac ako 

80 % ju vníma pozitívne; 

63. konštatuje, že miera záujmu 

o prieskum bola nízka, zapojilo sa 18 % 

všetkých poslancov Parlamentu, t. j. 137 

poslancov zo všetkých politických skupín 

a členských štátov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. víta rozhodnutie Komisie 

prispievať na prevádzkové náklady Domu 

európskej histórie sumou 800 000 EUR 

ročne; domnieva sa však, že Komisia by 

mala prispievať na odhadované ročné 

prevádzkové náklady oveľa väčším 

podielom; 

70. víta rozhodnutie Komisie 

prispievať na prevádzkové náklady Domu 

európskej histórie sumou 800 000 EUR 

ročne; domnieva sa však, že Komisia by 

mala prispievať na odhadované ročné 

prevádzkové náklady oveľa väčším 

podielom; podobne, berúc do úvahy 

očakávaný počet návštevníkov 

Parlamentária a Domu európskej histórie, 

ako aj hospodárske výhody, ktoré môžu 

priniesť bruselským mestským častiam, 

žiada Predsedníctvo, aby pripravilo dialóg 

s miestnymi orgánmi, aby zistilo, ako sa 

tieto orgány môžu podieľať na 

financovaní týchto zariadení; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 88 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

88. vyjadruje znepokojenie nad 

údajnou praxou, keď poslanci protiprávne 

nútia akreditovaných asistentov, aby 

cestovali na služobné cesty, najmä do 

Štrasburgu, bez služobných príkazov, bez 

úhrady nákladov na služobnú cestu alebo 

jednoducho bez úhrady cestovných 

výdavkov; zastáva názor, že takéto 

praktiky umožňujú zneužívanie: ak 

akreditovaní asistenti cestujú bez 

cestovného príkazu, nielenže si musia 

platiť náklady z vlastných prostriedkov, ale 

zároveň sa na nich nevzťahuje poistenie na 

pracovisku; vyzýva Predsedníctvo, aby 

zaručilo riadne uplatňovanie služobného 

poriadku a ukladalo postihy poslancom, 

ktorí porušujú pravidlá; 

88. vyjadruje znepokojenie nad 

údajnou praxou, keď poslanci nútia 

akreditovaných asistentov, aby cestovali na 

služobné cesty, najmä do Štrasburgu, bez 

služobných príkazov, bez úhrady nákladov 

na služobnú cestu alebo jednoducho bez 

úhrady cestovných výdavkov; zastáva 

názor, že takéto praktiky umožňujú 

zneužívanie: ak akreditovaní asistenti 

cestujú bez cestovného príkazu, nielenže si 

musia platiť náklady z vlastných 

prostriedkov, ale zároveň sa na nich 

nevzťahuje poistenie na pracovisku; 

vyzýva Predsedníctvo, aby zaručilo riadne 

uplatňovanie služobného poriadku 

a ukladalo postihy poslancom, ktorí 

porušujú pravidlá; 

Or. en 

 


