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12.4.2018 A8-0105/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101a. žiada generálneho tajomníka, aby 

vypočítal, čo sa stane s poistno-

matematickým deficitom fondu, ak z neho 

vystúpi 25 %, 50 % alebo 75 % bývalých 

poslancov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101b. žiada generálneho tajomníka, aby 

vypočítal vplyv možného úbytku 

mesačných platieb, čo sa stáva v prípade 

väčšieho počtu penzijných fondov, keď 

návratnosť ich investícií klesá; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101c. žiada, aby Predsedníctvo ďalej 

zvýšilo vek odchodu do dôchodku zo 63 na 

65 alebo 67 rokov v súlade s väčšinou 

dôchodkových politík a systémov v 

členských štátoch; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101d. vydáva „morálnu“ výzvu 

existujúcim poslancom, ktorí sú 

prihlásení do dobrovoľného 

dôchodkového fondu, aby z neho 

dobrovoľne vystúpili, a príjemcov, ktorí 

sú držiteľmi nárokov v rámci systému 

fondu, vyzýva, aby dobrovoľne obmedzili 

svoje zákonom chránené práva alebo aby 

sa ich vzdali; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

 104a. vyzýva Predsedníctvo, aby v 

súvislosti s príspevkom na všeobecné 

výdavky urobilo ďalšie konkrétne zmeny: 

 vnútorný audit Parlamentu by mal zaviesť 

kontrolnú vzorku vo výške 5 % príspevku 

na všeobecné výdavky; konečné výsledky a 

zistenia takéhoto auditu by mali byť 

uvedené vo výročnej správe, ktorú 

uverejňuje Parlament; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Benedek Jávor, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 104 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 104b. vyzýva Predsedníctvo, aby v 

súvislosti s príspevkom na všeobecné 

výdavky urobilo ďalšie konkrétne zmeny: 

 poslanci Európskeho parlamentu by mali 

každoročne zverejniť prehľad svojich 

výdavkov podľa kategórií (náklady na 

komunikáciu, prenájom kancelárskych 

priestorov a kancelárske potreby...); 

Or. en 

 


