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11.4.2018 A8-0098/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0098/2018 

Bart Staes 

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti 

presadzovania práva (CEPOL) 

COM(2017)0365 – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poznamenáva, že v 

dôsledku presťahovania akadémie 

zo Spojeného kráľovstva do Maďarska a 

vzhľadom na výrazne nižší opravný 

koeficient platný pre platy zamestnancov 

na novom mieste sa zvýšil počet výpovedí; 

konštatuje, že sa vykonalo viacero 

zmierňujúcich opatrení; konštatuje však, že 

nízke pracovné zaradenie pracovných 

miest v kombinácii s nízkym opravným 

koeficientom nestimuluje cudzincov 

(najmä zo západnej a severnej Európy) 

presťahovať sa do Maďarska a že v 

dôsledku toho nie je zabezpečená 

geografická rovnováha zamestnancov; v 

tejto súvislosti poznamenáva, že v roku 

2016 bolo 30 % všetkých zamestnancov 

akadémie maďarskej národnosti, čo je 

neprimeraný počet; na základe správy 

Dvora audítorov so znepokojením 

konštatuje, že vysoká fluktuácia 

zamestnancov môže poznačiť nepretržitosť 

činností a schopnosť akadémie vykonať 

aktivity vymedzené v pláne práce, a 

poukazuje na to, že tento problém je 

potrebné riešiť; ďalej konštatuje, že 

geografická rovnováha zamestnancov má 

vplyv na náklady na zamestnancov, čo 

viedlo k rozhodnutiu o presune 

nevyužitých prostriedkov z hlavy 1 do 

hlavy 3, čím sa umožňuje vykonávanie 
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dodatočných operačných činností; dodatočných operačných činností; 

vyjadruje obavy v súvislosti s právnym 

štátom v Maďarsku a v tomto ohľade aj v 

súvislosti s kvalitou akadémie v 

dlhodobom horizonte; zdôrazňuje, že pri 

umiestňovaní alebo premiestňovaní 

agentúr v členských štátoch je potrebné 

zohľadňovať účinnosť; 

Or. en 

 

 


