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Pozmeňujúci návrh  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Návrh rozhodnutia 1 

Odsek 1 

 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci návrh 

1. udeľuje európskemu ombudsmanovi 

absolutórium za plnenie rozpočtu 

európskeho ombudsmana za rozpočtový 

rok 2013/odkladá svoje rozhodnutie 

o udelení absolutória európskemu 

ombudsmanovi za plnenie rozpočtu 

európskeho ombudsmana za rozpočtový 

rok 2013; 

1. odkladá svoje rozhodnutie o udelení 

absolutória európskemu ombudsmanovi za 

plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana 

za rozpočtový rok 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. berie na vedomie záväzok 

ombudsmana pokračovať v zlepšovaní 

systému na včasné monitorovanie 

a kontrolu postupov prijímania 

zamestnancov a verejného obstarávania 

a nabáda ho, aby pokračoval 

v monitorovaní riadenia príspevkov 

a zlepšovaní svojej úrovne výkonnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. berie na vedomie, že ombudsman sa 

usiluje o neustále zlepšovanie finančného 

plánovania s cieľom zabezpečiť čo 

najúčinnejšie plnenie rozpočtu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. žiada, aby sa k výročnej správe 

o činnosti ombudsmana pripájala jeho 

politika v oblasti budov, a to najmä preto, 

že je dôležité, aby takéto náklady boli 

riadne odôvodnené a aby neboli 

nadmerné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. navrhuje, aby ombudsman 

spolupracoval s ostatnými inštitúciami na 

vypracovaní jednotnej metodiky 
vykazovania nákladov na preklady 

s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnanie 

nákladov; 

8. so znepokojením berie na vedomie 

enormné rozdiely v nákladoch na preklad 

medzi rôznymi európskymi inštitúciami; 

vyzýva preto medziinštitucionálnu 

pracovnú skupinu, aby určila príčiny 

týchto rozdielov, navrhla riešenia na 

odstránenie nerovnováhy 

a harmonizovala náklady na preklad, 

pričom súčasne zaručí úplné dodržiavanie 
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kvality a jazykovej rozmanitosti; 

v súvislosti s touto skutočnosťou 

pracovná skupina obnoví spoluprácu 

medzi inštitúciami s cieľom zdieľať 

najlepšie postupy a výsledky, ako aj určiť 

oblasti, v ktorých sa môže posilniť 

spolupráca alebo medziinštitucionálne 

dohody; pracovná skupina si tiež kladie za 

cieľ vytvoriť jednotnú metodiky 
vykazovania nákladov na preklady pre 

všetky inštitúcie s cieľom zjednodušiť 

analýzu a porovnanie nákladov; pracovná 

skupina predloží tieto výsledky do konca 

roku 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa 

aktívne zúčastňovali na činnosti 

medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; 

v tejto súvislosti poukazuje na zásadný 

význam rešpektovania viacjazyčnosti 

v európskych inštitúciách, aby bolo 

zaručené rovnaké zaobchádzanie 

a príležitosti pre všetkých občanov Únie; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. navrhuje, aby ombudsman spolupracoval 

s ostatnými inštitúciami na vypracovaní 

jednotnej metodiky vykazovania nákladov 

na preklady s cieľom zjednodušiť analýzu 

a porovnanie nákladov; 

8. navrhuje, aby ombudsman spolupracoval 

s ostatnými inštitúciami na vypracovaní 

jednotnej metodiky vykazovania nákladov 

na preklady a tlmočenie s cieľom 

zjednodušiť analýzu a porovnanie 

nákladov, pričom v rámci tejto činnosti by 

mal zohrávať vedúcu úlohu Dvor 

audítorov; 

Or. en 

 



 

PE539.827v02-00 6/8 AM\1053257SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  7 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. konštatuje však, že podiel vyšetrovaní 

ukončených v rámci 12 a 18 mesiacov je 

stále pod úrovňou, ktorú stanovil 

ombudsman; je presvedčený, že cieľová 

hranica 90 % je realistická a môže sa 

dosiahnuť; očakáva, že sa táto cieľová 

hranica dosiahne v roku 2014 a že 

výsledok bude priblížený vo výročnej 

správe o činnosti; 

10. víta skutočnosť, že v roku 2013 bol vo 

veľkej miere splnený cieľ uzatvárania 

prípadov v lehote kratšej ako jeden rok 

(70 %); konštatuje však, že podiel 

vyšetrovaní ukončených v rámci 12 a 18 

mesiacov je stále pod úrovňou, ktorú 

stanovil ombudsman, hoci vzrástol zo 79 % 

na 81 %; je presvedčený, že cieľová 

hranica 90 % je realistická a môže sa 

dosiahnuť; očakáva, že sa táto cieľová 

hranica dosiahne v roku 2014 a že 

výsledok bude priblížený vo výročnej 

správe o činnosti; oceňuje začatie 

konkrétnych vyšetrovaní z vlastnej 

iniciatívy a žiada, aby ho informoval 

o svojich prvých výsledkoch; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. víta, že ombudsman v roku 2012 

dosiahol prvú úroveň uznania – „oddaný 

zásade excelentnosti“ – Európskej nadácie 

pre riadenie kvality; 

11. víta, že ombudsman v roku 2012 

dosiahol prvú úroveň uznania – „oddaný 

zásade excelentnosti“ – Európskej nadácie 

pre riadenie kvality a že udržiaval výborné 

a produktívne vzťahy s touto  nadáciou aj 

v roku 2013; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. upozorňuje na vysokú úroveň 

výdavkov určených na výjazdné 

zasadnutia, konferencie a podobné 

udalosti zamestnancov Úradu európskeho 

ombudsmana v roku 2013, ktoré výrazne 

prevyšujú výdavky tohto druhu ostatných 

inštitúcií; zastáva názor, že v období krízy 

a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba 

náklady na výjazdné zasadnutia 

zamestnancov európskych inštitúcií znížiť 

a že tieto zasadnutia by sa mali v čo 

najväčšej miere uskutočňovať vo 

vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná 

hodnota, ktorá z nich vyplýva, 

neodôvodňuje také vysoké náklady; 
 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. víta skutočnosť, že do funkcie 

ombudsmana bola zvolená žena; 

vyjadruje však znepokojenie nad 

absenciou žien na riadiacich pozíciách 

Úradu ombudsmana; žiada, aby sa začal 

uplatňovať plán rovnosti príležitostí, 

najmä s ohľadom na riadiace funkcie, 

s cieľom čo najskôr odstrániť túto 

nerovnováhu; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva ombudsmana, aby do svojej 

výročnej správy o činnosti zahrnul 

výsledky a dôsledky prípadov, ktoré 

uzavrel OLAF, ak bola predmetom 

vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek 

osoba, ktorá pre ňu pracuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12b. v plnej miere súhlasí s politikou 

transparentnosti, ktorú presadzuje Úrad 

európskeho ombudsmana, a žiada 

o začatie procesu predbežného 

posudzovania možného vplyvu určitých 

publikácií s cieľom doplniť ich 

o dôvodovú správu, ktorá by zabránila 

zištnému konaniu; tento proces by mal 

byť zavedený z podnetu ombudsmanky 

v spolupráci s európskym dozorným 

úradníkom pre ochranu údajov, Komisiou 

a orgánom pre publikácie; 

Or. es 

 

 


