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12.4.2018 A8-0105/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 102 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. víta rozhodnutie Predsedníctva 

vytvoriť ad hoc pracovnú skupinu pre 

vymedzenie a uverejnenie pravidiel 

týkajúcich sa používania príspevku na 

všeobecné výdavky; pripomína 

očakávania formulované v uzneseniach 

Parlamentu z 5. apríla 20171011 o rozpočte 

na rok 2018, ktoré volajú po väčšej 

transparentnosti, pokiaľ ide o príspevok 

na všeobecné výdavky, a potrebu 

vymedzenia presnejších pravidiel 

týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky 

povolené v rámci tohto príspevku bez 

toho, aby sa vytvárali dodatočné náklady 

pre Európsky parlament; opäť vyzýva 

Predsedníctvo, aby urýchlene prijalo tieto 

konkrétne zmeny týkajúce sa príspevku na 

všeobecné výdavky: 

vypúšťa sa 

- príspevok na všeobecné výdavky by sa 

mal vo všetkých prípadoch viesť na 

samostatnom bankovom účte; 

 

- poslanci by mali uchovávať všetky 

príjmové doklady súvisiace s príspevkom 

na všeobecné výdavky; 

 

- nevyužitá časť príspevku na všeobecné 

výdavky by sa mala na konci funkčného 

obdobia poslanca vrátiť; 

 

_________________  

10 Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.  
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11 Prijaté texty, P8_TA_PROV(2017)0408.  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 102 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 102 a. berie na vedomie predchádzajúce 

uznesenia o absolutóriu, v ktorých sa 

okrem iného uvádza, že „PVV je určený 

na financovanie výdavkov poslanca v 

členskom štáte zvolenia, ako sú nájomné 

na kancelárske priestory, zariadenie, 

zásoby, dokumentácia alebo logistické 

organizovanie podujatí; berie na vedomie, 

že komplexný systém kontroly príspevku 

na parlamentný mandát poslancov by 

vyžadoval 40 až 75 nových 

administratívnych pracovných miest v 

oblasti finančného riadenia, čo je v 

rozpore s plánom znižovania počtu 

zamestnancov“1a 

 _________________ 

 1a Absolutórium EP za rok 2014: 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 103 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. pripomína zásadu nezávislosti 

poslaneckého mandátu; zdôrazňuje, že 

zvolení poslanci zodpovedajú za použitie 

výdavkov na parlamentné činnosti a že ak 

chcú, môžu zverejniť svoj výkaz výdavkov 

z príspevku na všeobecné výdavky na 

svojich osobných webových stránkach; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 103 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 103 a. je si vedomý výzvy na 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok 

na všeobecné výdavky poslancov; berie na 

vedomie rozhodnutie predsedu Antonia 

Tajaniho zaviesť na úrovni Predsedníctva 

pracovnú skupinu pre príspevky na 

všeobecné výdavky; vyzýva Predsedníctvo 

Parlamentu, aby dôsledne skúmalo 

jednorazové platby (napr. príspevok na 

všeobecné výdavky), keďže takýto systém 

okrem iného výrazne znižuje 

administratívne zaťaženie; očakáva, že 

Predsedníctvo poskytne jasný prehľad o 

výhodách vyplývajúcich z tohto systému; 

pripomína, že jednorazové platby existujú 

v mnohých podobách, ako napríklad 

príspevok na kilometer, príspevok na 

dochádzanie atď.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 104 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

104. domnieva sa, že akákoľvek revízia 

pravidiel príspevku na všeobecné výdavky 

by mala zohľadniť odporúčania už prijaté 

na plenárnom zasadnutí týkajúce sa 

transparentnosti a finančnej 

zodpovednosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 104 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 104 a. pripomína zásadu nezávislosti 

mandátu; zdôrazňuje, že zvolení poslanci 

zodpovedajú za použitie výdavkov na 

parlamentné činnosti a že môžu zverejniť 

svoj výkaz výdavkov z príspevku na 

všeobecné výdavky na svojich osobných 

webových stránkach; zdôrazňuje 

skutočnosť, že jednorazová platba je v 

členských štátoch veľmi používaná a 

považovaná za užitočný nástroj; opätovne 

zdôrazňuje, že zvýšenie účinnosti a 

transparentnosti príspevku na všeobecné 

výdavky neznamená zásah do súkromia a 

nemalo by si vyžadovať dodatočných 

zamestnancov v administratíve 

Európskeho parlamentu;  v primeranom 

čase očakáva oznámenie pracovnej 

skupiny pre príspevky na všeobecné 

výdavky; 

Or. en 

 


