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11.4.2018 A8-0100/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2017/2143(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. berie na vedomie, že ombudsmanka 

zaznamenala výrazné zvýšenie počtu 

sťažností, a je si vedomý jej žiadosti 

adresovanej Parlamentu, ktorá je uvedená 

v jej výročnej správe o činnosti za rok 

2016, o mierne zvýšenie rozpočtu na 

zamestnanie ďalších viacjazyčných 

zamestnancov; vyjadruje znepokojenie v 

súvislosti s tým, že v dôsledku zníženia 

počtu zamestnancov zostávajúce zdroje 

dostupné v každom útvare neumožnia 

absorbovať zvyšujúcu sa pracovnú záťaž; 

vyzýva rozpočtové orgány, aby pri 

plánovaní budúceho prideľovania 

finančných prostriedkov pre personál mali 

na pamäti dlhodobý vplyv znižovania 

počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o 

schopnosť ombudsmana zlepšovať rodovú 

a geografickú rovnováhu, ako aj potrebu 

využívať kapacitu skúsených úradníkov na 

prevzatie riadiacich funkcií; 

18. je si vedomý toho, že 

ombudsmanka zaznamenala výrazné 

zvýšenie počtu sťažností, berie na vedomie 

jej žiadosť adresovanú Parlamentu, ktorá 

je uvedená v jej výročnej správe o činnosti 

za rok 2016, o mierne zvýšenie rozpočtu na 

zamestnanie ďalších viacjazyčných 

zamestnancov; vyzýva rozpočtové orgány, 

aby pri plánovaní budúceho prideľovania 

finančných prostriedkov pre personál mali 

na pamäti dlhodobý vplyv znižovania 

počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o 

schopnosť ombudsmana zlepšovať rodovú 

a geografickú rovnováhu, ako aj potrebu 

využívať kapacitu skúsených úradníkov na 

prevzatie riadiacich funkcií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman 

2017/2143(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. vyjadruje poľutovanie nad 

rozhodnutím Spojeného kráľovstva 

vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v 

tejto fáze nemožno urobiť žiadne 

predpovede, pokiaľ ide o finančné, 

administratívne, ľudské a iné dôsledky 

tohto vystúpenia; žiada ombudsmanku a 

Dvor audítorov, aby uskutočnili posúdenia 

vplyvu a do konca roka 2018 informovali 

Parlament o ich výsledkoch. 

24. berie na vedomie rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej 

únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno 

urobiť žiadne predpovede, pokiaľ ide o 

finančné, administratívne, ľudské a iné 

dôsledky tohto vystúpenia; žiada 

ombudsmanku a Dvor audítorov, aby 

uskutočnili posúdenia vplyvu a do konca 

roka 2018 informovali Parlament o ich 

výsledkoch. 

Or. en 

 


