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24.4.2017 A8-0153/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

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 odpoveď 

generálneho tajomníka, pokiaľ ide o 

vyšetrovanie akreditovaného asistenta 

bývalého predsedu Parlamentu, ktorý bol 

podozrivý z neplnenia svojich povinností, 

pokiaľ ide o vyhlásenie o vonkajších 

činnostiach; víta skutočnosť, že 

vyšetrovanie sa skončilo v polovici marca 

tohto roku; žiada generálneho tajomníka, 

aby zaslal výsledky tohto vyšetrovania 

Výboru pre kontrolu rozpočtu a 

informoval ho o ďalšom postupe; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 38a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

súčasný systém absolutória N + 2 

neumožňuje poslancom vo všeobecnosti a 

najmä členom Výborom pre kontrolu 

rozpočtu urýchlene preskúmať riadiace a 

účtovné problémy Parlamentu a zaviesť 

zodpovedajúce nápravné opatrenia; 

poukazuje na to, že tento nedostatok je 

zvlášť výrazný, keď sa problémy týkajú 

predsedu inštitúcie, keďže absolutórium 

za posledný rok mandátu sa môže 

uskutočniť až o dva roky; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51a. je prekvapený nízkym počtom 

darov deklarovaných podľa článku 5 

kódexu správania poslancov; pripomína, 

že všetci poslanci musia priznať dary, 

ktoré dostanú, keď oficiálne zastupujú 

Parlament; osobitne zdôrazňuje, že 

predchádzajúce predsedníctvo inštitúcie 

nepriznalo žiaden dar za posledných päť 

rokov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51b. poznamenáva, že zástupca 

Parlamentu pre brexit vykonáva platenú 

činnosť v niekoľkých spoločnostiach, čo 

riadne oznámil vo svojom vyhlásení o 

záujmoch; zdôrazňuje, že z dôvodu svojho 

postavenia môže mať prístup k citlivým 

informáciám, ktoré môžu byť predmetom 

záujmu týchto spoločností; je preto 

znepokojený potenciálnym konfliktom 

záujmov, ktorý môže vyplynúť z tejto 

situácie v súlade s článkom 3 ods. 1 

prílohy I k rokovaciemu poriadku 

Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51c. žiada zástupcu Parlamentu pre 

brexit, aby objasnil svoju situáciu v 

súvislosti s týmito spoločnosťami v súlade 

s článkom 3 ods. 2 prílohy I k 

rokovaciemu poriadku Parlamentu; 

vyzýva predsedu Parlamentu, aby 

zabezpečil, že táto situácia neoslabí 

dôveryhodnosť Parlamentu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 121 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 121a. vyjadruje poľutovanie nad 

súčasnými rokovaniami o vytvorení 

verejno-verejného partnerstva na využitie 

domu Wiertz a jeho záhrady; domnieva 

sa, že sledovaný cieľ, t. j. vyšší počet 

zasadacích miestností, by sa mohol 

dosiahnuť lepším riadením súčasných 

miestností; domnieva sa preto, že 

odhadovaná suma 2,1 milióna EUR za 

stavebné práce predstavuje plytvanie 

verejnými financiami v čase, keď by 

hlavným cieľom Parlamentu malo byť 

zníženie svojho rozpočtu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 146 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 146a. vyjadruje pochybnosti , pokiaľ ide 

o plán pracovných miest Parlamentu, 

podľa ktorého nový úrad pre európske 

politické strany a európske politické 

nadácie spadá pod riadiacu zodpovednosť 

generálneho tajomníka, a pokiaľ ide o 

zlučiteľnosť tohto organizačného 

opatrenia s článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 

1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 146 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 146b. poukazuje na to, že orgán má 

právnu subjektivitu (článok 6 ods. 2)1a, že 

sa fyzicky nachádza v Parlamente, ktorý 

mu poskytuje potrebné kancelárie a 

zariadenia administratívnej podpory 

(článok 6 ods. 4), že jeho zamestnanci 

pochádzajú z jednej alebo viacerých 

inštitúcií (článok 6 ods. 5) a že jeho 

rozpočtové prostriedky sa poskytujú v 

rámci samostatnej hlavy v oddiele 

Parlamentu vo všeobecnom rozpočte 

Únie; žiada, aby sa s ohľadom na tieto 

články objasnil budúci postup udeľovania 

absolutória; 

 _________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní 

európskych politických strán 

a európskych politických nadácií, 

Ú. v. EÚ, L 317, 4.11.2014.  

Or. en 

 


