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26.3.2014 A7-0246/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Chris Davies 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. zdôrazňuje, že každý poslanec musí 
mať rovnaké právo vedieť, ako sú riadené 
finančné záležitosti Parlamentu, a preto 
žiada generálneho tajomníka, aby 
zabezpečil, že kópie všetkých správ Útvaru 
pre vnútorný audit budú k dispozícii na 
nahliadnutie ktorémukoľvek poslancovi, 
v prípade potreby s odstránením odkazov, 
ktoré by nenáležite identifikovali 
konkrétne osoby; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. opakuje svoju požiadavku navrhnúť 
striktné pravidlá platné pre všetkých 
poslancov o používaní príspevku na 
všeobecné výdavky a zabezpečiť ich plnú 
transparentnosť; požaduje preto, aby sa 
vytvoril systém, podľa ktorého musia 
poslanci každoročne podávať správu o 
využívaní tohto príspevku, a tá bude 
podliehať auditu; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Chris Davies 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 b (nový) 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48b. domnieva sa, že Európsky parlament 
je jedinou európskou verejnou inštitúciou, 
ktorá platí príspevok určený na pokrytie 
nákladov na administratívu úradu na 
súkromné a osobné bankové účty bez 
toho, aby požadoval uchovávanie 
akýchkoľvek potvrdení alebo overenie 
výdavkov; domnieva sa, že poslanci by 
boli veľmi kritickí voči inému subjektu, 
ktorý by podobným spôsobom 
nekontroloval využívanie verejných 
prostriedkov; vyzýva generálneho 
tajomníka, aby navrhol jednoduché 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 
príspevok na všeobecné výdavky používal 
na určený účel a nemohol byť 
doplnkovým súkromným príjmom 
poslancov; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 c (nový) 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48c. požaduje posúdenie denných diét 
poslancov, pokiaľ ide o ich výšku a 
využitie; žiada, aby Predsedníctvo podľa 
toho prehodnotilo toto vykonávacie 
opatrenie s cieľom zabezpečiť, aby sa 
príspevok používal čo najefektívnejšie; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Cătălin Sorin Ivan 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. kritizuje skutočnosť, že správu 
dozorného výboru úradu OLAF 
neodovzdal predseda Výboru EP pre 
kontrolu rozpočtu, ale ju zadržiaval viac 
ako dva mesiace; kritizuje skutočnosť, že 
administratíva Parlamentu s oneskorením 
troch mesiacov odovzdala trom 
príslušným poslancom predvolanie 
svedkov od belgického súdu; kritizuje 
skutočnosť, že Výbor pre kontrolu 
rozpočtu bol obmedzovaný vo svojej práci, 
pretože vypočutie o práci pracovnej 
skupiny pre Grécko bolo zrušené a 
vypočutie na tému Európska komisia ako 
správny orgán – výsledky Kinnockovej 
reformy sa zdržalo viac než o jeden rok; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Cătălin Sorin Ivan 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. konštatuje, že od januára 2012 
nadobudol účinnosť nový súbor pravidiel 
pre prijímanie skupín návštevníkov vrátane 
spôsobu platby dotácií; poznamenáva, že 
Predsedníctvo rozhodlo ponechať možnosť 
uskutočňovať hotovostné platby pre 
skupiny návštevníkov; je znepokojený v 
súvislosti so značným rizikom poškodenia 
dobrej povesti a bezpečnostným rizikom 
pri vykonávaní hotovostných platieb pre 
skupiny návštevníkov; žiada, aby 
Predsedníctvo prijalo nové rozhodnutie o 
zrušení platieb v hotovosti, ktoré 
predstavujú porušenie smernice 
2005/60/ES Európskeho parlamentu a 
Rady24; berie na vedomie, že z približne 2 
000 skupín návštevníkov ročne iba 365 
dostalo v roku 2012 viac ako 15 000 EUR, 
ale že väčšina z týchto skupín 
návštevníkov sa rozhodne pre platby v 
hotovosti, hoci administratíva Parlamentu 
odporúča namiesto toho platbu bankovým 
prevodom alebo kombináciu oboch metód; 

67. konštatuje, že od januára 2012 
nadobudol účinnosť nový súbor pravidiel 
pre prijímanie skupín návštevníkov vrátane 
spôsobu platby dotácií; poznamenáva, že 
Predsedníctvo rozhodlo ponechať možnosť 
uskutočňovať hotovostné platby pre 
skupiny návštevníkov; je znepokojený v 
súvislosti so značným rizikom poškodenia 
dobrej povesti a bezpečnostným rizikom 
pri vykonávaní hotovostných platieb pre 
skupiny návštevníkov; žiada, aby 
Predsedníctvo prijalo nové rozhodnutie o 
platbách v hotovosti, ktoré predstavujú 
porušenie smernice 2005/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady24; berie na 
vedomie, že z približne 2 000 skupín 
návštevníkov ročne iba 365 dostalo v roku 
2012 viac ako 15 000 EUR, ale že väčšina 
z týchto skupín návštevníkov sa rozhodne 
pre platby v hotovosti, hoci administratíva 
Parlamentu odporúča namiesto toho platbu 
bankovým prevodom alebo kombináciu 
oboch metód; 

__________________ __________________ 
24Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 

24Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 
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25.11.2005, s. 15). 25.11.2005, s. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Cătălin Sorin Ivan 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament 
COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 

 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. trvá na tom, aby sa z rozpočtu 
Európskeho parlamentu preplácali 
poslancom náklady na leteckú dopravu v 
rámci Európy len na letenky turistickej 
triedy; 

101. navrhuje, aby sa vo vhodných 
prípadoch pri leteckej doprave poslancov 
v rámci Európy nabádalo k využívaniu 
leteniek turistickej triedy; 

Or. en 

 
 


