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25.4.2017 A8-0153/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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 111 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 111a. poznamenáva, že Parlament v roku 

2015 poskytol Európskej parlamentnej 

asociácii dotáciu vo výške 200 000 EUR, a 

vyzýva generálneho tajomníka, aby 

predložil návrhy na revíziu politík 

Parlamentu týkajúcich sa tejto dotácie s 

ohľadom na skutočnosť, že Európska 

parlamentná asociácia by sa mohla 

užitočne financovať aj z príspevkov 

svojich členov; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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 116 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

116. domnieva sa, že pre výkon mandátu 

poslancov je dôležité, aby tlačiarne ostali 

naďalej v ich kanceláriách; poukazuje na 

to, že lacné neznačkové náplne do tlačiarní 

môžu eventuálne spôsobovať nebezpečné 

úrovne emisií častíc a poškodenie zdravia; 

požaduje preto, aby GR ITEC a generálne 

riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku 

(GR INLO) prijali opatrenia s cieľom 

podporiť verejné obstarávanie 

ekologických tlačiarní a zabezpečiť, aby sa 

používali výlučne originálne náplne; 

116. domnieva sa, že pre výkon mandátu 

poslancov je dôležité, aby tlačiarne ostali 

naďalej v ich kanceláriách; poukazuje na 

to, že lacné neznačkové náplne do tlačiarní 

môžu eventuálne spôsobovať nebezpečné 

úrovne emisií častíc a poškodenie zdravia; 

požaduje preto, aby GR ITEC a generálne 

riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku 

(GR INLO) prijali opatrenia s cieľom 

podporiť obstarávanie ekologických 

tlačiarní a zabezpečiť, aby sa používali 

výlučne originálne náplne, a zároveň 

vytvorili pre poslancov a ich 

spolupracovníkov možnosti, aby mali 

tlačiarne strategicky umiestnené v 

blízkosti svojich kancelárií, ale nie priamo 

v nich; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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 127 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

127. vyjadruje uspokojenie v súvislosti s 

pokrokom, ktorý bol doteraz dosiahnutý v 

rámci modernizácie GR INTE, konkrétne 

pokiaľ ide o väčšiu dostupnosť 

tlmočníkov, mierny nárast počtu hodín, 

ktoré tlmočníci trávia tlmočením, a lepšie 

rozloženie pracovnej záťaže tlmočníkov; 

konštatuje, že metóda na výpočet na 

štatistické účely bola objasnená a že 

obdobie riadnej dovolenky a 

práceneschopnosti sa už nezahŕňa do 

výpočtu priemerného počtu hodín, ktoré 

tlmočníci trávia v kabíne; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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 141 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 141a. žiada generálneho tajomníka, aby 

koordinoval rozsiahlu správu o pokroku, 

pokiaľ ide o potrebné zlepšenia systémov 

vnútornej kontroly politických skupín, 

keďže, hoci je v prvom rade 

zodpovednosťou samotných politických 

skupín, aby prijali potrebné opatrenia, 

riziko poškodenia dobrej povesti sa v 

prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v tejto 

súvislosti týka Parlamentu ako celku; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 147 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

147. domnieva sa, že by stálo za to 

preskúmať, či súčasný systém vnútorných 

a vonkajších kontrol nevykazuje 

nedostatky pri predchádzaní závažným 

nezrovnalostiam; berie na vedomie 

vyhlásenia externého účtovníka EY, že 

jeho audity sú zamerané na získanie 

primeranej istoty o tom, že ročná účtovná 

závierka neobsahuje podstatne skreslené 

informácie a že subjekt splnil rozsah 

pôsobnosti pravidiel a predpisov, a tiež že 

jeho audity zahŕňajú preskúmanie – na 

základe testovania – dôkazov, ktoré 

podporujú stanovisko; konštatuje však, že 

tieto preskúmania nezahŕňajú prešetrenie 

možných podvodných vyhlásení a 

dokumentov a preto poskytujú len relatívne 

obmedzený prehľad skúmaných 

finančných aktivít; 

147. domnieva sa, že v tejto súvislosti je 

nevyhnutné preskúmať akékoľvek 

nedostatky súčasného systému vnútorných 

a vonkajších kontrol pri predchádzaní 

závažným nezrovnalostiam; berie na 

vedomie vyhlásenia externého účtovníka 

EY, že jeho audity sú zamerané na získanie 

primeranej istoty o tom, že ročná účtovná 

závierka neobsahuje podstatne skreslené 

informácie a že subjekt splnil rozsah 

pôsobnosti pravidiel a predpisov, a tiež že 

jeho audity zahŕňajú preskúmanie – na 

základe testovania – dôkazov, ktoré 

podporujú stanovisko; konštatuje však, že 

tieto preskúmania nezahŕňajú prešetrenie 

možných podvodných vyhlásení a 

dokumentov a preto poskytujú len relatívne 

obmedzený prehľad skúmaných 

finančných aktivít; 

Or. en 

 


