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24.4.2017 A8-0153/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. žiada vnútorného audítora, aby sa 

pri predkladaní výročnej správy zameral 

viac na tie aspekty, v ktorých sa vyskytli 

nedostatky a/alebo nezrovnalosti, a 

zaviedol postupy hodnotenia výkonnosti a 

výsledkov; požaduje aj správu vnútorného 

audítora o nadväzných opatreniach, vývoji 

a riešeniach týkajúcich sa problémov 

zistených počas tohto volebného obdobia; 

21. žiada vnútorného audítora, aby sa 

pri predkladaní výročnej správy zameral 

viac na tie aspekty, v ktorých sa vyskytli 

nedostatky a/alebo nezrovnalosti; takisto 

žiada vnútorného audítora, aby 

sprístupnil svoje správy o nadväzných 

opatreniach, vývoji a riešeniach týkajúcich 

sa problémov zistených počas tohto 

volebného obdobia Výboru pre kontrolu 

rozpočtu; žiada generálneho tajomníka, 

aby zaviedol postupy hodnotenia 

výkonnosti a výsledkov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 92 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 92 a. žiada Parlament, aby v záujme 

rovnakých príležitostí a dodržiavania 

zamestnaneckých práv prijal usmernenia 

o pridelení platovej triedy akreditovaným 

asistentom poslancov a pre každú 

funkčnú skupinu vypracoval 

zodpovedajúci jasný opis pracovnej 

činnosti, povinností a úloh; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. pripomína odpoveď administratívy 

na otázku č. 75 v dotazníku týkajúcom sa 

udelenia absolutória Parlamentu za rok 

2013, a to že sa rozhodla skončiť s 

„dlhodobými služobnými cestami.., ... čo 

povedie k významným úsporám“, považuje 

však za veľmi rozporuplnú skutočnosť, že 

13 zamestnancov je v súčasnosti na 

dlhodobých služobných cestách; 

domnieva sa, že dlhodobá služobná cesta 

zamestnanca, ktorá zahŕňa príspevok na 

expatriáciu a diéty, na mieste, kde daný 

zamestnanec už žil a pracoval, je 

nehanebné zneužívanie peňazí 

daňovníkov a je v rozpore so služobným 

poriadkom; požaduje objasnenie 

podmienok každej dlhodobej služobnej 

cesty, a najmä zverejnenie dôvodov a 

nákladov danej dlhodobej služobnej cesty; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. pripomína odpoveď administratívy 

na otázku č. 75 v dotazníku týkajúcom sa 

udelenia absolutória Parlamentu za rok 

2013, a to že sa rozhodla skončiť s 

„dlhodobými služobnými cestami.., ... čo 

povedie k významným úsporám“, považuje 

však za veľmi rozporuplnú skutočnosť, že 

13 zamestnancov je v súčasnosti na 

dlhodobých služobných cestách; domnieva 

sa, že dlhodobá služobná cesta 

zamestnanca, ktorá zahŕňa príspevok na 

expatriáciu a diéty, na mieste, kde daný 

zamestnanec už žil a pracoval, je 

nehanebné zneužívanie peňazí 

daňovníkov a je v rozpore so služobným 

poriadkom; požaduje objasnenie 

podmienok každej dlhodobej služobnej 

cesty, a najmä zverejnenie dôvodov a 

nákladov danej dlhodobej služobnej cesty; 

32. pripomína odpoveď administratívy 

na otázku č. 75 v dotazníku týkajúcom sa 

udelenia absolutória Parlamentu za rok 

2013, a to že sa rozhodla skončiť s 

„dlhodobými služobnými cestami.., ... čo 

povedie k významným úsporám“, 

poznamenáva však, že 13 zamestnancov je 

v súčasnosti na dlhodobých služobných 

cestách (najmä na účely univerzitného 

štúdia/vedeckého výskumu a technickej 

podpory poskytovanej v súvislosti s 

prípravami predsedníctva Únie a pre 

informačné kancelárie); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. pripomína, že všetci úradníci a iní 

zamestnanci Únie, ktorí pracujú v 

kabinetoch, musia v súlade s pravidlami 

stanovenými v služobnom poriadku 

vykonávať svoje úlohy výlučne so 

zreteľom na záujmy Únie; poukazuje na 

to, že úradníci Únie sú platení z peňazí 

daňovníkov, ktoré nie sú určené na 

financovanie tlačových zamestnancov 

alebo iných zamestnancov presadzujúcich 

akékoľvek vnútroštátne politické záujmy 

predsedu; vyzýva Predsedníctvo, aby do 

právnych predpisov Parlamentu zaviedlo 

jasné ustanovenia; 

33. poznamenáva, že Generálne 

riaditeľstvo pre komunikáciu prijalo 

zamestnanca s miestom výkonu 

zamestnania v Bruseli; pripomína, že 

účelom dlhodobej služobnej cesty bolo 

uspokojiť zvýšený záujem nemeckej tlače 

o prácu v Európskom parlamente 

(odpoveď administratívy v súvislosti s 

druhým dotazníkom Výboru pre kontrolu 

rozpočtu); v tejto súvislosti víta, že 

dotknutý zamestnanec pracoval v plnej 

miere v prospech záujmov inštitúcie; 

Or. en 

 


