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24.4.2017 A8-0153/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. berie na vedomie rozhodnutie 

predsedu z 21. októbra 2015, ktorého 

zámerom je vymenovať ľudí na riadiace 

pozície v Parlamente bez dodržania 

postupov, a to najmä bez výzvy na 

podávanie prihlášok; konštatuje, že toto 

rozhodnutie nie je v súlade s pravidlami 

(odpoveď administratívy v súvislosti s 

druhým dotazníkom výboru CONT); trvá 

na tom, aby toto rozhodnutie predsedu 

bolo oficiálne zrušené; 

34. víta skutočnosť, že všetky 

rozhodnutia kancelárie bývalého predsedu 

Parlamentu týkajúce sa zamestnancov 

zohľadnili návrhy administratívy 

Parlamentu a že odporúčania 

administratívy boli zohľadnené zo strany 

kancelárie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. konštatuje, že predseda si sám sebe 

udelil oprávnenie prideliť neobmedzený 

osobitný príspevok pre zamestnancov 

svojej kancelárie, ktorého výška 

prekračuje súčasný príspevok na 

kanceláriu, napriek tomu, že služobný 

poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie 

o takomto osobitnom príspevku; znovu sa 

vracia k otázke zákonnosti takéhoto 

oprávnenia a platnosti osobitných 

príspevkov; žiada, aby sa zvážilo, či by sa 

uvedené rozhodnutie nemalo zrušiť; 

35. konštatuje, že zamestnanci 

kancelárie predsedu Parlamentu sú 

zvyčajne v porovnaní s ich základnou 

kariérou zaradení vo vyššej platovej 

triedy, ako uznanie ich rozšírenej 

zodpovednosti a povinností a že majú 

nárok na príspevok na kanceláriu, ktorý sa 

zároveň vypláca členom kancelárií 

generálneho tajomníka a zástupcu 

generálneho tajomníka; pripomína, že v 

rámci kancelárie bývalého predsedu 

Parlamentu sa vyššie príspevky vyplácali 

iba dvom zamestnancom, ktorí „z dôvodu 

na strane služobného poriadku nemohli 

byť zaradení do vyššej platovej triedy“ 

(odpoveď administratívy v súvislosti s 

druhým dotazníkom Výboru pre kontrolu 

rozpočtu), a to v záujme rovnakého 

zaobchádzania so všetkými členmi 

kancelárie; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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 35 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. berie na vedomie, že rozhodnutia 

týkajúce sa zamestnancov, ktoré napokon 

v decembri 2015 prijal bývalý predseda 

Parlamentu, predtým, ako boli podpísané 

a vyhlásené v súlade s regulačným 

rámcom Európskeho parlamentu, 

preskúmala administratíva Parlamentu; 

žiada generálneho tajomníka, aby potvrdil 

tento súlad s pravidlami; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Parlament udelil absolutórium svojmu 

predsedovi za plnenie rozpočtu 

Parlamentu za rozpočtový rok 2014 a v 

poslednej chvíli vypustil dôležité odseky, 

ktoré vyvolávali ďalšie otázky týkajúce sa 

politických činností predsedu a jeho 

krokov týkajúcich sa financií počas 

európskych volieb 2014; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

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 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Parlament udelil absolutórium svojmu 

predsedovi za plnenie rozpočtu Parlamentu 

za rozpočtový rok 2014 a v poslednej 

chvíli vypustil dôležité odseky, ktoré 

vyvolávali ďalšie otázky týkajúce sa 

politických činností predsedu a jeho 

krokov týkajúcich sa financií počas 

európskych volieb 2014; 

38. konštatuje, že Parlament udelil 

absolutórium svojmu predsedovi za plnenie 

rozpočtu Parlamentu za rozpočtový rok 

2014 (za: 480 hlasov, proti: 149 hlasov, 

zdržali sa hlasovania: 16 hlasov) a v 

poslednej chvíli vypustil dôležité odseky, 

ktoré vyvolávali ďalšie otázky týkajúce sa 

politických činností predsedu a jeho 

krokov týkajúcich sa financií počas 

európskych volieb 2014, po tom, ako 

dostal odpovede a vysvetlenia, ktoré 

poskytli tak predseda, ako aj generálny 

tajomník; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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 101 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. konštatuje však, že je 

zodpovednosťou útvaru pre organizovanie 

služobných ciest (TOS) generálneho 

riaditeľstva pre financie rokovať s 

príslušnými spoločnosťami o 

navrhnutých cestách poslancov a 

zamestnancov v rámci ich práce v 

Parlamente (lietadlom, vlakom, vlakom 

Thalys atď.); berie na vedomie, že 

cestovná kancelária Parlamentu 

posudzuje jednak ceny, ktoré dohodol 

TOS, a jednak ceny, ktoré predložili ich 

vlastné spoločnosti, a vždy navrhuje 

najnižšiu cenu; okrem toho konštatuje, že 

cestovná kancelária vždy navrhuje štyri 

tarifné možnosti (business, eco flex, eco a 

low cost, ak je k dispozícii); berie na 

vedomie, že projekt zaangažovania 

cestujúceho viedol k zlepšeniam v rámci 

vnútornej spolupráce medzi TOS a 

cestovnou kanceláriu v záujme 

zabezpečenia viac personalizovanej služby 

pre používateľov, a požaduje ďalšie 

zlepšovanie tejto spolupráce, ako aj 

kvality ponúkaných služieb; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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 102 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. vyzýva cestovnú kanceláriu, aby 

aktívne vyhľadávala ponuky s nižšími 

cenami bez ohľadu na to, o akú leteckú 

spoločnosť ide; požaduje, aby cestovná 

agentúra zaviedla možnosť spätnej väzby 

(prieskum spokojnosti používateľov) s 

cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by bolo 

možné dosiahnuť ďalší pokrok; 

102. vyzýva útvar pre organizovanie 

služobných ciest, aby aktívne predkladal 

ponuky s nižšími cenami bez ohľadu na to, 

o akú leteckú spoločnosť ide; požaduje, 

aby útvar pre organizovanie služobných 

ciest v spolupráci s cestovnou agentúrou 

zaviedol možnosť spätnej väzby (prieskum 

spokojnosti používateľov) s cieľom zistiť, 

v ktorých oblastiach by bolo možné 

dosiahnuť ďalší pokrok; 

Or. en 

 


