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24.4.2017 A8-0153/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. pripomína povinnosť poslancov 

okamžite informovať administratívu 

o akýchkoľvek zmenách v ich 

vyhláseniach o záujmoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že životopisy 

a vyhlásenia o záujmoch poslancov sa na 

webovom sídle Parlamentu uverejňujú 

veľmi neskoro; domnieva sa, že 

vyhlásenia o záujmoch poslancov by sa 

mali uverejňovať v strojovo čitateľnom 

formáte; zastáva názor, že etický poradný 

výbor ad hoc by mal svoju prácu 

vykonávať transparentnejšie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 – zarážka 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

- lobistickým aktivitám bývalých 

poslancov zameraným na európske 

inštitúcie počas obdobia, v ktorom majú 

nárok na prechodný príspevok; 

- obdobiu pre bývalých poslancov, 

počas ktorého sa musia vyhýbať 

akýmkoľvek konfliktom záujmov v rámci 

doby, kedy majú nárok na prechodný 

príspevok a venujú sa lobistickým 

aktivitám zameraným na európske 

inštitúcie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. víta skutočnosť, že rodová 

vyváženosť generálnych riaditeľstiev 

vzrástla z 18,2 %/81,8 % v roku 2014 na 

33,3 %/66,7 % v roku 2015, poznamenáva 

však, že rodová vyváženosť na pozíciách 

riaditeľov klesla z 34 %/66 % v roku 2014 

na 31,1 %/68,9 % v roku 2015; 

poznamenáva, že stav rodovej vyváženosti, 

pokiaľ ide o funkcie vedúcich oddelení, sa 

naďalej zlepšoval nárastom z 30 %/70 % 

na konci roka 2014 na 31,2 %/68 % na 

konci roka 2015; zdôrazňuje, že 

nerovnováha na riadiacich pozíciách teda 

pretrváva a že program rovnakých 

príležitostí pre tieto pracovné miesta je aj 

naďalej nanajvýš dôležitý; 

73. víta skutočnosť, že rodová 

vyváženosť na pozíciách generálnych 

riaditeľov vzrástla z 18,2 %/81,8 % v roku 

2014 na 33,3 %/66,7 % v roku 2015, 

poznamenáva však, že rodová vyváženosť 

na pozíciách riaditeľov klesla z 34 %/66 % 

v roku 2014 na 31,1 %/68,9 % v roku 

2015; pripomína, že ženy tvoria absolútnu 

väčšinu zamestnancov Parlamentu, ale 

zastávajú len obmedzenú časť riadiacich 

pozícií; poznamenáva, že stav rodovej 

vyváženosti, pokiaľ ide o funkcie vedúcich 

oddelení, sa naďalej zlepšoval nárastom z 

30 %/70 % na konci roka 2014 na 

31,2 %/68 % na konci roka 2015; 

zdôrazňuje, že nerovnováha na riadiacich 

pozíciách teda pretrváva a že program 

rovnakých príležitostí pre tieto pracovné 

miesta je aj naďalej nanajvýš dôležitý; 

rozhodne sa domnieva, že do roku 2019 by 

mal Parlament mať na riadiacich 

pozíciách najmenej 40 % žien; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 137 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

137. vyzýva Predsedníctvo, aby 

preskúmalo systém stimulov na podporu 

využívania hospodárnych prostriedkov 

dopravy pri dochádzaní do zamestnania; 

137. vyzýva Predsedníctvo, aby 

preskúmalo systém stimulov na podporu 

využívania udržateľnejších a 

hospodárnejších prostriedkov dopravy pri 

dochádzaní do zamestnania, a to aj s 

cieľom zabezpečiť dodržiavanie 

bruselského regionálneho zákona 

COBRACE týkajúceho sa parkovacích 

miest, ktoré sú k dispozícii pre 

zamestnancov; v súvislosti so službou 

vodičov Parlamentu pripomína, že už 

existuje priame vlakové spojenie medzi 

bruselským pracoviskom Parlamentu a 

letiskom, a zdôrazňuje, že v každom 

novom rozhodnutí o verejnom obstarávaní 

parlamentného vozového parku by sa mal 

zohľadniť znížený dopyt z tohto dôvodu, 

ako aj bodový systém Ecoscore pri výbere 

akýchkoľvek nových automobilov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 144 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

144. so znepokojením konštatuje, že v 

prípadoch Aliancie za priamu demokraciu 

v Európe, Hnutia za Európu slobôd a 

demokracie, Iniciatívy pre priamu 

demokraciu v Európe a Nadácie za Európu 

slobôd a demokracie boli zistené významné 

nezrovnalosti týkajúce sa zakázaného 

priameho alebo nepriameho financovania 

vnútroštátnych strán a darov; 

144. so znepokojením konštatuje, že v 

prípadoch Aliancie za priamu demokraciu 

v Európe, Hnutia za Európu slobôd a 

demokracie, Iniciatívy pre priamu 

demokraciu v Európe a Nadácie za Európu 

slobôd a demokracie boli zistené významné 

nezrovnalosti týkajúce sa zakázaného 

priameho alebo nepriameho financovania 

vnútroštátnych strán a darov; je pevne 

presvedčený, že nápravné opatrenia by sa 

mali prijať bezodkladne po tom, ako sa 

potvrdia a preukážu nezrovnalosti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 145 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

145. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 

poškodenia dobrej povesti Parlamentu, 

ktoré vzniká takýmito nezrovnalosťami, a 

je presvedčený, že je potrebné prijať rýchle 

a účinné opatrenia na predchádzanie 

akýmkoľvek podobným nezrovnalostiam v 

budúcnosti a na ich riešenie; 

145. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 

poškodenia dobrej povesti Parlamentu, 

ktoré vzniká takýmito nezrovnalosťami, a 

je presvedčený, že je potrebné prijať rýchle 

a účinné opatrenia na predchádzanie 

akýmkoľvek podobným nezrovnalostiam v 

budúcnosti a na ich riešenie; domnieva sa 

však, že tieto nezrovnalosti sú obmedzené 

na obmedzený počet politických strán a 

nadácií; zastáva názor, že tieto 

nezrovnalosti by nemali spochybňovať 

finančné hospodárenie iných politických 

strán a nadácií; 

Or. en 

 


