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12.4.2018 A8-0105/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Gilles Lebreton 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. konštatuje, že konečné rozpočtové 

prostriedky Parlamentu na rok 2016 boli na 

úrovni 1 838 613 983 EUR alebo 19,39 % 

okruhu V viacročného finančného rámca8 

(VFR) vyčleneného na administratívne 

výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 

2016, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 

2015 (1 794 929 112 EUR) predstavuje 

zvýšenie o 2,4 %; 

5. konštatuje, že konečné rozpočtové 

prostriedky Parlamentu na rok 2016 boli na 

úrovni 1 838 613 983 EUR alebo 19,39 % 

okruhu V viacročného finančného rámca8 

(VFR) vyčleneného na administratívne 

výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 

2016, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 

2015 (1 794 929 112 EUR) predstavuje 

zvýšenie o 2,4 %; považuje tento nárast za 

šokujúci v čase, keď európske inštitúcie, 

vrátane Európskeho parlamentu, 

obhajujú rozpočtové úsporné opatrenia 

pre členské štáty; 

_________________ _________________ 

8 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020. 

8 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18 a. vyzýva sekretariát Parlamentu, aby 

každoročne zverejňoval zbierku predpisov, 

ktoré sa vzťahujú na politické skupiny, a 

zároveň uvádzal ich uplatňovanie a 

následnú judikatúru, a to pre všetky 

politické skupiny; domnieva sa, že takéto 

zverejňovanie by pomohlo zabrániť 

politickým skupinám opakovať chyby 

iných politických skupín, ako zdôraznil 

Dvor audítorov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. požaduje objasnenie finančných a 

ľudských zdrojov pridelených riadiacej 

skupine pre brexit; pripomína, že je 

zložená zo zástupcov určitých politických 

skupín a že tri politické skupiny sa 

rozhodli byť vynechané; zdôrazňuje 

riziká, ktoré toto porušenie zásady 

rovnakého zaobchádzania zahŕňa; 

poukazuje na to, že inštitúcia je povinná 

zaobchádzať so všetkými politickými 

zoskupeniami rovnako, a vyzýva 

Predsedníctvo Parlamentu, aby zvážilo 

zákonnosť tejto riadiacej skupiny pre 

brexit; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. berie na vedomie zverejnenie 

siedmich správ o nekonaní na úrovni EÚ, 

ako aj piatich posúdení európskej pridanej 

hodnoty, ktoré boli dokončené v roku 

2016; 

39. berie na vedomie zverejnenie 

siedmich správ o nekonaní na úrovni EÚ, 

ako aj piatich posúdení európskej pridanej 

hodnoty, ktoré boli dokončené v roku 

2016; domnieva sa, že mobilizácia zdrojov 

na vypracovanie a publikovanie takýchto 

štúdií ide na úkor každodenných činností; 

konštatuje, že tieto správy sa viac 

podobajú propagande než analýze, ktorá 

je dôležitá pre prácu inštitúcie; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39 a. očakáva preto podrobnosti o 

nákladoch na tieto publikácie: počet 

pracovných hodín, počet zúčastnených 

úradníkov a oddelenia, na ktoré patria; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52 a. zdôrazňuje, že na uvedené obdobie 

sa vyčlenili tieto rozpočtové prostriedky na 

komunikáciu: 

 – 2016:EUR 90 839 026 

 – 2017:EUR 91 906 100 

 – 2018:EUR 120 368 000 

 - 2019: EUR 104 000 000 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52 b. dôrazne odsudzuje zvýšenie 

rozpočtu Generálneho riaditeľstva 

komunikácie  

 o viac ako 30 % v období rokov 2016 – 

2018; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52 c. domnieva sa, že toto zvýšenie, 

motivované nadchádzajúcimi európskymi 

voľbami, je určené na financovanie 

„vytvárania pozitívnej predstavy o EÚ1a“; 

konštatuje, že celková suma na 

inštitucionálnu kampaň Parlamentu je 

33,3 milióna EUR (25 miliónov EUR na 

rok 2018 a 8,33 milióna EUR na rok 

2019); 

 poukazuje na to, že inštitúcia musí počas 

volieb, ktoré sa jej týkajú, zachovávať 

úplnú neutralitu a že je na politických 

stranách, aby občanom poskytli program 

a posolstvo o Európskej únii; 

 _________________ 

 1a Schôdza Predsedníctva Parlamentu 13. 

novembra 2017 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52 d. pripomína, že Parlament plánuje 

zvýšiť financovanie európskych volieb pre 

európske strany o 17 miliónov EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 59 a. konštatuje, že v roku 2016 bolo 6 

500 000 EUR pridelených Domu 

európskej histórie; tvrdí, že financovanie 

múzea v kompetencii inštitúcie nie je;  v 

súvislosti s týmto financovaním 

spochybňuje relevantnosť a historickú 

presnosť výstav; 

Or. en 

 


