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11.4.2018 A8-0137/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 292 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 292b. poukazuje na nesúlad, ktorý 

viacerí jednotliví členovia Komisie 

spôsobili tým, že svoje stretnutie s pánom 

Barrosom uviedli v zozname schôdzí ako 

stretnutie so spoločnosťou Goldman 

Sachs International; dospieva k záveru, že 

buď stretnutia s pánom Barrosom neboli 

lobistické stretnutia, čo by znamenalo, že 

záväzok voči európskemu ombudsmanovi 

nebol dodržaný a že zoznam schôdzí 

Komisie nie je skutočným registrom 

transparentnosti, alebo sa ku stretnutiam 

s pánom Barrosom pristupovalo ako k 

stretnutiam so zástupcom záujmovej 

skupiny, čo by znamenalo porušenie 

jednej z požiadaviek, ktoré stanovil ad hoc 

etický výbor;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 296 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 296a. žiada Komisiu, aby poskytla a 

zverejnila výročnú správu nezávislého 

etického výboru; opätovne potvrdzuje, že 

nezávislý etický výbor môže predložiť 

akékoľvek odporúčanie týkajúce sa 

zlepšenia kódexu správania alebo jeho 

vykonávania; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 296 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 296b. pochybuje o tom, že nedávny 

postup vymenovania generálneho 

tajomníka bez riadneho uverejnenia 

oznámenia o voľnom pracovnom mieste 

bol v záujme služby, najmä vzhľadom na 

to, že bývalý vedúci kabinetu bol vopred 

informovaný o zámeroch generálneho 

tajomníka odísť do dôchodku, keďže iní 

možní kandidáti v rámci verejnej služby 

boli zbavení možnosti uchádzať sa o toto 

miesto; zdôrazňuje, že myšlienka 

neuverejnenia nezodpovedá moderným 

normám transparentnosti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 322 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 322a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia v druhej správe o boji proti 

korupcii v EÚ (ARES (2017)455202) 

upustila od podávania správ podľa 

jednotlivých krajín; vyzýva Komisiu, aby 

od hospodárskeho semestra znovu začala 

podávať správy oddelene o stave korupcie 

v členských štátoch, vrátane hodnotenia 

účinnosti protikorupčných opatrení 

podporovaných EÚ; dôrazne nalieha na 

Komisiu, aby nehodnotila úsilie v oblasti 

boja proti korupcii len z hľadiska 

hospodárskych strát; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 322 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 322b. vyzýva Komisiu, aby obnovila 

úsilie zamerané na to, aby sa EÚ stala 

signátorom skupiny GRECO (Skupina 

štátov proti korupcii); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 322 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 322c. pripomína zvýšenie poistno-

matematického deficitu dobrovoľného 

dôchodkového fondu Európskeho 

parlamentu; berie na vedomie, že 

komisári čerpajú peniaze z dobrovoľného 

dôchodkového fondu ako bývalí poslanci 

Európskeho parlamentu, zatiaľ čo sú 

stále zamestnaní ako komisári; vyzýva 

komisárov, aby v tejto súvislosti pomohli, 

a to tak, že sa vzdajú buď časti, alebo 

celého svojho dobrovoľného dôchodku; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 323 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

323. berie na vedomie zistenia a 

odporúčania štúdie tematickej sekcie D 

Európskeho parlamentu s názvom 

„Transitional allowances for former EU 

office holders – too few conditions?“ 

(Dočasné príspevky pre bývalých činiteľov 

EÚ – primálo podmienok?); vyzýva 

Komisiu, aby tieto odporúčania zohľadnila 

a iniciovala prieskum dočasných 

príspevkov pre bývalých činiteľov EÚ s 

cieľom zvýšiť transparentnosť týchto 

príspevkov a zodpovednosť rozpočtu EÚ 

voči občanom; 

323. berie na vedomie zistenia a 

odporúčania štúdie tematickej sekcie D 

Európskeho parlamentu s názvom 

„Transitional allowances for former EU 

office holders – too few conditions?“ 

(Dočasné príspevky pre bývalých činiteľov 

EÚ – primálo podmienok?); vyzýva 

Komisiu, aby tieto odporúčania zohľadnila 

a iniciovala prieskum dočasných 

príspevkov pre bývalých činiteľov EÚ s 

cieľom zvýšiť transparentnosť týchto 

príspevkov a zodpovednosť rozpočtu EÚ 

voči občanom; vyzýva najmä bývalých 

úradníkov EÚ, aby sa zdržali lobistickej 

činnosti v orgánoch EÚ, pokiaľ im bude 

poskytovaný dočasný príspevok; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 326 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

326. víta dosiahnutý pokrok, avšak 

konštatuje, že v prípade štyroch z desiatich 

civilných misií v rámci spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) 

Komisia doposiaľ neuznala súlad s 

článkom 60 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zintenzívnila svoju činnosť s cieľom 

akreditovať v súlade s odporúčaním EDA 

všetky civilné misie SBOP, aby tak mohli 

byť poverené úlohami súvisiacimi s 

plnením rozpočtu v rámci nepriameho 

hospodárenia; 

326. so znepokojením berie na vedomie, 

že v prípade štyroch z desiatich civilných 

misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky (SBOP) Komisia 

doposiaľ neuznala súlad s článkom 60 

nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zintenzívnila svoju činnosť s cieľom 

akreditovať v súlade s odporúčaním Dvora 

audítorov všetky civilné misie SBOP, aby 

tak mohli byť poverené úlohami 

súvisiacimi s plnením rozpočtu v rámci 

nepriameho hospodárenia; 

Or. en 

 

 


