
 

AM\1124078SK.docx  PE603.702v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

24.4.2017 A8-0153/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 86 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Predsedníctvo 

nereagovalo na požiadavky, ktoré 

Parlament predniesol vo svojich 

uzneseniach o absolutóriu za roky 2013 a 

2014, aby sa na akreditovaných asistentov 

poslancov vzťahovali tie isté denné 

príspevky ako na iných zamestnancov; 

pritom zdôrazňuje, že súčasné stropy 

náhrad výdavkov na služobné cesty platné 

pre akreditovaných asistentov poslancov sa 

neupravovali od roku 2009 a že rozdiel 

medzi akreditovanými asistentmi 

poslancov a ostatnými zamestnancami sa 

ešte viac zvýšil na úroveň minimálne 40 % 

po zavedení nových stropov schválených 

Radou 9. septembra 2016, ktoré sa od 10. 

septembra 2016 zatiaľ uplatňujú len na 

úradníkov; vyzýva preto Predsedníctvo, 

aby prijalo potrebné opatrenia na 

vyriešenie týchto rozdielov; 

86. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Predsedníctvo 

nereagovalo na požiadavky, ktoré 

Parlament predniesol vo svojich 

uzneseniach o absolutóriu za roky 2013 a 

2014, aby sa na akreditovaných asistentov 

poslancov vzťahovali tie isté denné 

príspevky ako na iných zamestnancov; 

žiada generálneho tajomníka, aby pred 

uskutočnením akýchkoľvek zmien 

predložil odhad dodatočných nákladov, 

ktoré by v dôsledku tejto úpravy vznikli; 
pritom zdôrazňuje, že súčasné stropy 

náhrad výdavkov na služobné cesty platné 

pre akreditovaných asistentov poslancov sa 

neupravovali od roku 2009 a že rozdiel 

medzi akreditovanými asistentmi 

poslancov a ostatnými zamestnancami sa 

ešte viac zvýšil na úroveň minimálne 40 % 

po zavedení nových stropov schválených 

Radou 9. septembra 2016, ktoré sa od 10. 

septembra 2016 zatiaľ uplatňujú len na 

úradníkov; vyzýva preto Predsedníctvo, 

aby prijalo potrebné opatrenia na 

vyriešenie týchto rozdielov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 126 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

126. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s problematickým sociálnym dialógom 
medzi GR INTE a zástupcami tlmočníkov, 

ktorý sa začal v januári 2014 a ktorý 

doteraz nevyústil v dohodu; vyzýva 

generálneho tajomníka, aby inicioval 

mediáciu medzi zúčastnenými stranami s 

cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie pre 

jednotlivé pozície a nájsť riešenia, ktoré sú 

prijateľné pre všetkých; 

126. berie na vedomie sociálny dialóg 

medzi GR INTE a zástupcami tlmočníkov, 

ktorý sa začal v januári 2014 a ktorý 

doteraz nevyústil v dohodu; vyzýva 

generálneho tajomníka, aby inicioval 

mediáciu medzi zúčastnenými stranami s 

cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie pre 

jednotlivé pozície a nájsť riešenia, ktoré sú 

v súlade so záujmami Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 129 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

129. víta nepretržité úsilie o zaistenie 

bezpečnosti v priestoroch Parlamentu a v 

jeho okolí; uznáva, že v prípade 

bezpečnosti v Parlamente je potrebné 

usilovať sa o dosiahnutie krehkej 

rovnováhy medzi dosiahnutím bezpečnosti 

prostredníctvom celého radu opatrení a 

zavedením prehnaného bezpečnostného 

režimu, ktorý spomaľuje činnosť 

Parlamentu; trvá však na tom, že 

bezpečnosť budov by sa mala ďalej 

zvyšovať, a vyzýva generálneho tajomníka, 

aby zabezpečil, že zamestnanci budú 

riadne školení a dokážu profesionálne plniť 

svoje povinnosti, a to aj v mimoriadnych 

situáciách; 

129. víta nepretržité úsilie o zaistenie 

bezpečnosti a ochrany v priestoroch 

Parlamentu a v jeho okolí; uznáva, že v 

prípade bezpečnosti v Parlamente je 

potrebné usilovať sa o dosiahnutie krehkej 

rovnováhy medzi zvážením celého radu 

ochranných opatrení a zavedením 

prehnaného bezpečnostného režimu, ktorý 

spomaľuje činnosť Parlamentu; trvá však 

na tom, že bezpečnosť Parlamentu by sa 

mala ďalej zvyšovať, a vyzýva generálneho 

tajomníka, aby zabezpečil, že zamestnanci 

budú riadne školení a dokážu profesionálne 

plniť svoje povinnosti, a to aj v 

mimoriadnych situáciách; . 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 131 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

131. vyzýva GR ITEC a GR SAFE, aby 

posilnili opatrenia na ochranu pred 

hackerstvom vzhľadom na zvýšenú hrozbu 

kybernetických útokov v posledných 

mesiacoch; 

131. vyzýva GR ITEC a GR SAFE, aby 

posilnili spôsobilosti v oblasti 

kybernetickej obrany vzhľadom na 

zvýšenú hrozbu kybernetických útokov v 

posledných mesiacoch; 

Or. en 

 


