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17.10.2018 A8-0313/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

po uverejnení prvej správy EÚ o boji proti 

korupcii 3. februára 2014 Komisia 

odmietla pokračovať v týchto výročných 

správach a namiesto toho začlenila 

politiku v oblasti boja proti korupcii do 

hospodárskeho semestra; konštatuje, že 

správy o jednotlivých krajinách v kontexte 

hospodárskeho semestra neobsahujú 

jasný opis aktuálneho stavu, ani 

odporúčania týkajúce sa protikorupčných 

opatrení pre všetky členské štáty; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

Parlamentu predložila druhú správu EÚ o 

boji proti korupcii a v tejto súvislosti 

nevyhodnotila protikorupčné úsilie len z 

hľadiska hospodárskej straty, ale aby 

analyzovala aj škodlivé účinky korupcie 

na základné práva občanov Únie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 78a. domnieva sa, že vo svojom 

uznesení z 18. apríla 2018 o politike 

Komisie v oblasti integrity Parlament 

vyslovil svoje obavy, pokiaľ ide o postupy 

menovania vyšších úradníkov, a opätovne 

vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 

preskúmala svoj administratívny postup 

vymenúvania vyšších úradníkov s cieľom 

úplne zabezpečiť výber najlepších 

uchádzačov v podmienkach maximálnej 

transparentnosti a rovnosti príležitostí; 

vyzýva Komisiu, aby tiež preskúmala svoje 

politiky náboru úradníkov vo 

všeobecnosti, aby sa predchádzalo 

konfliktu záujmov, na  ktorý upozorňujú 

MVO1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vo všeobecnosti schvaľuje odhady 

Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby 

agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek 

ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili 

riadne fungovanie agentúr a neumožnili by 

im plniť úlohy, ktorými boli poverené; 

62. vo všeobecnosti schvaľuje odhady 

Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby 

agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek 

ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili 

riadne fungovanie agentúr a neumožnili by 

im plniť úlohy, ktorými boli poverené; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

viditeľnosť agentúr pre občanov Únie je 

stále obmedzená, zatiaľ čo pre ich 

zodpovednosť a nezávislosť sa vyžaduje 

vysoká úroveň viditeľnosti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 63a. pripomína, že väčšina agentúr 

Únie upozorňuje, že nechcú byť závislé od 

poplatkov, ktoré nezaručujú stály tok 

príjmov; ďalej zdôrazňuje, že by sa malo 

predchádzať konfliktom záujmov, ktoré 

sú dôsledkom nutnosti spoliehať sa na 

poplatky; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosť zavedenia systému, v rámci 

ktorého sa poplatky budú platiť Komisii a 

nie priamo agentúram, a aby sa agentúry 

aj naďalej financovali z rozpočtu Únie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. víta rozhodnutie Všeobecného súdu 

z 25. septembra 2018, ktorým sa potvrdilo 

odmietnutie Parlamentu sprístupniť 

dokumenty týkajúce sa diét, cestovných 

výdavkov a príspevkov na asistentskú 

výpomoc pre poslancov EP (rozsudok vo 

veciach T-639/15 až T-666/15 Maria Psara 

a iní/Parlament a T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlament); 

79. berie na vedomie rozhodnutie 

Všeobecného súdu z 25. septembra 2018, 

ktorým sa potvrdilo odmietnutie 

Parlamentu sprístupniť dokumenty 

týkajúce sa diét, cestovných výdavkov a 

príspevkov na asistentskú výpomoc pre 

poslancov EP (rozsudok vo veciach T-

639/15 až T-666/15 Maria Psara a 

iní/Parlament a T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlament); pripomína 

Predsedníctvu, že plénum požaduje väčšiu 

transparentnosť a naliehavú potrebu 

auditu príspevku na všeobecné výdavky 

(GEA); uvítal v tejto súvislosti vytvorenie 

ad hoc pracovnej skupiny na vymedzenie 

a zverejnenie pravidiel týkajúcich sa 

používania GEA; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že na základe 

správy pracovnej skupiny sa 

Predsedníctvo dohodlo len na 

nevyčerpávajúcom zozname oprávnených 

výdavkov a na potrebe, aby každý 

poslanec mal samostatný bankový účet 

určený na finančné prostriedky prijaté v 

rámci GEA; opakuje svoju výzvu 

Predsedníctvu, aby prijalo tieto dodatočné 

zmeny týkajúce sa GEA: 

 - vyžadovať od poslancov, aby uchovávali 

všetky účtovné doklady, ktoré sa týkajú 

GEA; 
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 - vyžadovať od poslancov, aby na konci 

svojho mandátu vrátili nepoužitú časť 

GEA; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

81. pripomína, že v oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny 

tajomník pripustil, že dôchodkový fond, 

ktorý je spojený so systémom 

dobrovoľného dôchodkového poistenia 

poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky 

oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové 

záväzky, možno už do roku 2024“; žiada 

preto generálneho tajomníka a 

Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní 

štatútu poslancov spolu s dôchodkovým 

fondom urýchlene zostavili jasný plán 

toho, ako Parlament prevezme svoje 

záväzky a zodpovednosti v prípade 

dobrovoľného systému dôchodkového 

poistenia svojich poslancov, a to hneď po 

voľbách v roku 2019; 

81. pripomína, že v oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny 

tajomník pripustil, že dôchodkový fond, 

ktorý je spojený so systémom 

dobrovoľného dôchodkového poistenia 

poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky 

oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové 

záväzky, možno už do roku 2024“; 

pripomína tiež, že Európsky parlament 

ručí za vyplácanie dôchodkových práv v 

prípade, že fond nedokáže plniť svoje 

záväzky; vyjadruje vážne znepokojenie 

nad skutočnosťou, že sa takto plytvá 

peniazmi daňovníkov, žiada generálneho 

tajomníka, aby vypracoval návrhy na 

rozpustenie fondu, pričom zúčastneným 

súčasným a bývalým poslancom vráti 

príspevky, ktoré zaplatili; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 93 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

93. zachováva celkovú úroveň rozpočtu 

ombudsmana na rok 2019 podľa návrhu 

Komisie v NR; 

93. zachováva celkovú úroveň rozpočtu 

ombudsmana na rok 2019 podľa návrhu 

Komisie v NR; zdôrazňuje, že počet 

prípadov európskej ombudsmanky sa 

výrazne zvýšil a že rastie riziko, že jej úrad 

nebude mať dostatok zamestnancov a 

finančných prostriedkov; zdôrazňuje tiež, 

že tento nedostatok zdrojov môže  byť 

prekážkou úradu pri prijímaní nových a 

veľmi potrebných úloh, ako je napríklad 

pomoc oznamovateľom v inštitúciách 

Únie, o ktorú ombudsmanka prejavila 

záujem, ak Komisia a Parlament 

rozhodnú o tom, že bude potrebný orgán 

na prijímanie informácií od 

oznamovateľov; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. zdôrazňuje, že fondy v rámci 

politiky súdržnosti by nemali priamo ani 

nepriamo podporovať premiestnenie, ako 

je vymedzené v článku 2 ods. 61a 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; 

naliehavo vyzýva riadiace orgány 

členských štátov, aby zabezpečili, že 

príspevky v rámci fondov nebudú 

poskytnuté príjemcom, ktorí vykonali 

premiestnenie počas posledných piatich 

rokov pred podaním žiadosti o príspevok; 

a zaistili, že sa plnom rozsahu vrátia 

príspevky od príjemcov, ktorí vykonajú 

premiestnenie do piatich rokov od prijatia 

príspevku; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 79a. zdôrazňuje, že plat a príspevky 

poslancov sú veľmi veľkorysé; domnieva 

sa, že poslancov to vzďaľuje od ľudí, 

ktorých by mali zastupovať; okrem toho 

pripomína, že väčšina výdavkov poslancov 

sa už nahrádza; zdôrazňuje preto, že plat 

a príspevky poslancov treba výrazne 

znížiť; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 79b. domnieva sa, že poslanci sú 

štátnymi zamestnancami a že ich odmena 

už je vysoká; trvá na tom, že poslanci by 

na cestovné výdavky nemali míňať viac 

peňazí daňovníkov, ako je  nevyhnutné na 

plnenie svojich povinností; je preto 

presvedčený, že poslancom by sa nemali 

uhrádzať výdavky nad rámec ceny letenky 

v ekonomickej triede; 

Or. en 

 

 


