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13.4.2018 A8-0137/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Návrh uznesenia 

Odsek 152 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 152a. konštatuje, že GR REGIO 

zdôrazňuje svoj prínos k cieľom stratégie 

Európa 2020:  

a) vytváranie pracovných miest, rastu 

a investícií, 

b) rozvoj jednotného digitálneho trhu, 

c) zvyšovanie energetickej účinnosti a 

prehlbovanie jednotného digitálneho trhu, 

d) zlepšenie účinnosti jednotného trhu, 

ako aj 

e) podpora pri účinnej integrácii 

migrantov; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 204 – písmeno g a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 g) a. posúdením toho, či je potrebné 

ponechať ex ante kondicionality pre 

obdobie po roku 2020, by  sa významne 

zlepšila efektívnosť a účinnosť politiky 

súdržnosti; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 205 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

205. trvá na tom, aby GR REGIO a GR 

EMPL zverejnili svoje návrhy odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny vo svojich výročných 

správach o činnosti, ako to opakovane 

žiadal Parlament; 

205. berie na vedomie podrobnú 

odpoveď komisára Oettingera 

spravodajcovi a jeho záver, že výročné 

správy o činnosti neslúžia na 

presadzovanie odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 230 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

230. zdôrazňuje, že nedostatky boli 

zistené najmä v systéme riadenia a 

kontroly Maďarska (týkajúce sa 

oneskoreného vyhlásenia o hospodáriacej 

platobnej agentúry a nedostatkov v 

ekologizačných platbách), Bulharska 

(týkajúce sa ekologizácie a ekologického 

statusu poľnohospodárov), Poľska 

(týkajúce sa ekologizačných platieb) a 

Talianska (týkajúce sa nedostatkov v 

správnom stanovovaní oprávnenosti pôdy a 

aktívneho poľnohospodára); 

vypúšťa sa 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 253 – písmeno a 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

a) poľnohospodári by mali mať 

prístup k platbám SPP, ak spĺňajú jednotný 

súbor základných environmentálnych 

noriem zahŕňajúcich GAEC a požiadavky 

na ekologizáciu, ktoré prekračujú rámec 

environmentálnej legislatívy; víta v tomto 

smere logiku prístupu Komisie t. j. 

rozpočtu zameraného na výsledky; 

domnieva sa, že budúci systém realizácie 

by mal byť viac orientovaný na výsledky; 

a) poľnohospodári by mali mať 

prístup k ekologizačným platbám SPP, 

ak spĺňajú jednotný súbor základných 

environmentálnych noriem zahŕňajúcich 

GAEC a požiadavky na ekologizáciu, ktoré 

prekračujú rámec environmentálnej 

legislatívy; víta v tomto smere logiku 

prístupu Komisie t. j. rozpočtu zameraného 

na výsledky; domnieva sa, že budúci 

systém realizácie by mal byť viac 

orientovaný na výsledky; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 288 – písmeno a 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

a) napriek značnej podpore zo strany 

Únie na konci roka 2016 boli prijímacie 

zariadenia v Grécku a Taliansku ešte stále 

nedostatočné; 

a) napriek značnej podpore zo strany 

Únie na konci roka 2016 boli prijímacie 

zariadenia v Grécku a Taliansku ešte stále 

nedostatočné; nestanovili sa ani potrebné 

zdroje pre akýkoľvek iný členský štát 

susediaci s tretími krajinami, ktorý by sa 

mohol stať miestom príchodu migrantov 

počas budúcich migračných kríz; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 294 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 294a. v tejto súvislosti žiada členov 

Komisie, aby oznamovali všetky svoje 

záujmy (ako akcionári, členovia 

správnych rád spoločností, poradcovia a 

konzultanti, členovia pridružených 

nadácií ...), pokiaľ ide o všetky 

spoločnosti, do činnosti ktorých boli 

zapojení, vrátane záujmov blízkych 

rodinných príslušníkov, ako aj zmeny, 

ktoré nastali po oznámení ich 

kandidatúry; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

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 310 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

310. nedávno získal informáciu, že prvá 

fáza výstavby JMO II sa má dokončiť až v 

roku 2020 a druhá fáza v roku 2024; 

konštatuje, že Komisia uvádza pre tieto 
oneskorenia tieto vysvetlenia: 

310. nedávno získal informáciu, že prvá 

fáza výstavby JMO II sa pravdepodobne 

dokončí začiatkom roka 2020 a druhá fáza 

začiatkom roka 2024; berie na vedomie 

vysvetlenia Komisie týkajúce sa príčin 
oneskorenia a žiada ju, aby poskytla 

podporné dokumenty k týmto 

vysvetleniam, ako aj o podrobné údaje o 

nákladoch vyplývajúcich z neskoršieho 

odovzdania budovy: 

Or. es 

 

 


