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11.4.2018 A8-0105/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. žiada Predsedníctvo a generálneho 

tajomníka, aby podali správu najmä o 

nasledujúcich odporúčaniach, ktoré už 

Parlament prijal v uznesení o absolutóriu 

za rok 2015: 

 – požiadavka, aby boli programy 

schôdzí Predsedníctva zverejňované na 

intranete v dostatočnom predstihu a aby 

boli zápisnice zo schôdzí zverejňované 

promptnejšie, bez čakania na to, kým 

budú k dispozícii vo všetkých jazykoch, a 

výzva na to, aby boli na webovom sídle 

Parlamentu zverejnené príslušné 

dokumenty, ktoré Predsedníctvu predložil 

generálny tajomník, a to v strojovo 

čitateľnom formáte, okrem prípadov, keď 

to povaha obsiahnutých informácií 

neumožňuje, ako je to napríklad pri 

ochrane osobných údajov;1a 

 – požiadavka na generálneho 

tajomníka, aby umožnil poslancom, ktorí 

si to želajú, uverejňovať na svojich 

webových sídlach podrobnosti o 

príspevkoch, ktoré im vypláca Parlament, 

spolu s príslušnými dátovými záznamami, 

ktoré je možné ľahko znovu spracovať; 1b 

 – požiadavka na administratívu 

Európskeho parlamentu o vypracovanie 

správy o používaní priestorov Európskeho 

parlamentu záujmovými skupinami a 
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inými externými organizáciami; 1c 

 – znepokojenie nad tým, že bude 

zrejme potrebné ďalšie zlepšenie 

súčasného kódexu správania poslancov s 

cieľom predchádzať konfliktom záujmov, 

pričom by sa mala venovať osobitná 

pozornosť: 1d 

  – plateným vedľajším 

zamestnaniam poslancov; 

  – lobistickým aktivitám 

bývalých poslancov zameraným na 

európske inštitúcie počas obdobia, v 

ktorom majú nárok na dočasný príspevok; 

  – registrácii vyhlásení 

poslancov o záujmoch; 

  – zloženiu a právomociam 

poradného výboru; 

 – požiadavke na Predsedníctvo, aby 

začalo dialóg s miestnymi orgánmi s 

cieľom zistiť, ako tieto orgány môžu 

prispieť k financovaniu Domu európskej 

histórie; 1e 

 __________________ 

 1a Odseky 40 a 41 uznesenia 

Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za 

plnenie všeobecného rozpočtu Európskej 

únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – 

Európsky parlament (2016/2152(DEC)) 

 1b Odsek 47 unesenia Európskeho 

parlamentu z 27. apríla 2017 s 

poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za 

plnenie všeobecného rozpočtu Európskej 

únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – 

Európsky parlament (2016/2152(DEC)) 

 1c Odsek 51 uznesenia Európskeho 

parlamentu z 27. apríla 2017 s 

poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za 

plnenie všeobecného rozpočtu Európskej 

únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – 
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Európsky parlament (2016/2152(DEC)) 

 1d Odsek 52 uznesenia Európskeho 

parlamentu z 27. apríla 2017 s 

poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za 

plnenie všeobecného rozpočtu Európskej 

únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – 

Európsky parlament (2016/2152(DEC)) 

 1e Odsek 69 uznesenia Európskeho 

parlamentu z 27. apríla 2017 s 

poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za 

plnenie všeobecného rozpočtu Európskej 

únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – 

Európsky parlament (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. nabáda generálneho tajomníka na 

rokovania s belgickými železnicami o 

rozšírení ponuky priameho železničného 

spojenia medzi stanicou Brusel-Luxemburg 

a letiskom Zaventem v čase špičiek z 

hľadiska príchodu a odchodu poslancov s 

cieľom ušetriť čas ich cestovania a znížiť 

ich uhlíkovú stopu; žiada sekretariát o 

podporu cestovania vlakom u poslancov; 

35. nabáda generálneho tajomníka na 

rokovania s belgickými železnicami o 

rozšírení ponuky priameho železničného 

spojenia medzi stanicou Brusel-Luxemburg 

a letiskom Zaventem v čase špičiek z 

hľadiska príchodu a odchodu poslancov s 

cieľom ušetriť čas ich cestovania a znížiť 

ich uhlíkovú stopu; žiada sekretariát o 

podporu cestovania vlakom u poslancov, 

napríklad tým, že poslancom prestane 

ponúkať služobné vozidlá na prepravenie 

z letiska a na letisko v čase, keď sú k 

dispozícii priame vlakové spojenia; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 57 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 57a. konštatuje, že počet divákov ceny 

LUX je stále veľmi nízky a vyvoláva 

pochybnosti o tom, či je táto cena 

opodstatnená; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 57 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 57b. opakovane žiada Predsedníctvo, 

aby zotrvalo v dialógu s miestnymi 

orgánmi s cieľom zistiť, ako by tieto 

orgány mohli ďalej prispievať k 

financovaniu Domu európskej histórie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a. konštatuje však, že takýmito 

rozhodnutiami o externom zabezpečovaní 

činností nemožno vysvetliť využívanie 

všetkých externých zamestnancov a že 

napríklad na generálnom riaditeľstve pre 

inováciu a technologickú podporu (GR 

ITEC) je ťažké vysvetliť pomer medzi 

počtom externých zamestnancov a 

úradníkov; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 87 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 87a. znovu vyjadruje hlboké 

poľutovanie nad rozhodnutím o výmene 

nábytku v kanceláriách poslancov a ich 

asistentov v Bruseli; konštatuje, že 

prevažná časť nábytku je stále úplne 

funkčná a v slušnom stave a že jeho 

výmena nie je vôbec potrebná; domnieva 

sa, že spätná väzba určitého počtu 

poslancov – na rozdiel od všeobecného 

prieskumu – sama osebe nie je 

dostatočným dôvodom na výmenu a že 

tvrdenia administratívy týkajúce sa vkusu, 

módy alebo zastaraného štýlu sú takisto 

neprimerané; jednotlivé kusy nábytku by 

sa mali meniť len vtedy, ak vykazujú 

jasné znaky zhoršenia stavu, výrazného 

opotrebovania alebo s cieľom vyhnúť sa 

zdravotnému riziku na pracovisku 

osobitnej alebo všeobecnej povahy (ako je 

možný rozvoj ergonomickejších 

kancelárskych stolov či stoličiek); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 87 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 87b. pripomína generálnemu 

tajomníkovi výsledky prieskumu Výboru 

zamestnancov, pokiaľ ide o spoločné 

kancelárie zamestnancov, ktorý vyvolal 

3 000 reakcií, pričom 80 % zamestnancov 

vyjadrilo svoj nesúhlas so spoločnými 

kanceláriami; vyzýva generálneho 

tajomníka, aby vypracoval plán 

konzultácií so zamestnancami a nadviazal 

na výsledky prieskumu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 100 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

100. konštatuje, že Parlament ručí za 

vyplácanie dôchodkových práv v prípade, 

že fond nedokáže plniť svoje záväzky; víta 

oznámenie generálneho tajomníka, že 

Predsedníctvu predložil plán opatrení; 

100. konštatuje, že Parlament v 

súčasnosti ručí za vyplácanie 

dôchodkových práv v prípade, že fond 

nedokáže plniť svoje záväzky; opäť vyzýva 

Predsedníctvo, aby čo najskôr posúdilo 

súčasný stav dôchodkového fondu; 

naliehavo žiada Predsedníctvo, aby si 

pripomenulo svoje rozhodnutie z 1. apríla 

2009, podľa ktorého „Parlament bude 

niesť právnu zodpovednosť za 

zabezpečenie nároku členov systému na 

doplnkový dôchodok, ktorý sa môže 

zachovať po vyčerpaní dôchodkového 

fondu“ a našlo riešenia, ako znížiť deficit 

zavedením zvýšenia poistného alebo 

požiadaním dotknutých bývalých 

poslancov o to, aby v tejto súvislosti na 

dobrovoľnom základe pomohli tým, že 

dobrovoľne znížia svoj dobrovoľný 

dôchodok alebo sa ho vzdajú; víta 

oznámenie generálneho tajomníka, že 

Predsedníctvu predložil plán opatrení; 

žiada Predsedníctvo, aby v tejto súvislosti 

posúdilo aj fungovanie poisťovne 

spravujúcej fond a tiež zvážilo 

zverejňovanie mien tých, ktorí čerpajú 

prostriedky z fondu, pokiaľ je to v súlade 

s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa 

ochrany osobných údajov; 
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Or. en 

 

 


