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26.3.2014 A7-0246/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Inés Ayala Sender, 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 63 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. so znepokojením konštatuje, že v 
dôsledku všeobecnej výzvy na šetrenie 
medziparlamentné delegácie môžu byť 
menej schopné udržať profil Parlamentu v 
oblasti vonkajších vzťahov, ktoré mu 
umožňujú zviditeľňovať sa rovnako ako 
ostatné európske inštitúcie, najmä Komisia 
a Rada, a to by mohlo narušiť prístup 
Parlamentu k vonkajšej politike a 
upevňovanie parlamentnej diplomacie, 
ktorá dopĺňa činnosť Komisie a ESVČ; 
považuje preto za dôležité, aby sa 
zachovali vedomosti a skúsenosti, ktoré 
Parlament získal pri dohľade nad 
európskymi projektmi a pri ich 
zviditeľňovaní, a aby bolo zaistené, že 
navrhované opatrenia neoslabia silu a 
účinnosť medziparlamentného dialógu 
Parlamentu s inými krajinami, najmä v 
čase politickej nestability a ohrozenia 
demokracie (arabská jar, konflikt na 
Strednom východe, boje na Ukrajine, 
príprava kontroverzných volieb, atď.); 

63. so znepokojením konštatuje, že 
v dôsledku všeobecnej výzvy na šetrenie 
medziparlamentné delegácie môžu byť 
menej schopné udržať profil Parlamentu 
v oblasti vonkajších vzťahov, ktoré mu 
umožňujú zviditeľňovať sa rovnako ako 
ostatné inštitúcie Únie, najmä Komisia 
a Rada, a to by mohlo narušiť prístup 
Parlamentu k vonkajšej politike 
a upevňovanie parlamentnej diplomacie, 
ktorá dopĺňa činnosť Komisie a ESVČ; 
považuje preto za dôležité, aby sa 
zachovali vedomosti a skúsenosti, ktoré 
Parlament získal pri dohľade nad 
európskymi projektmi a pri ich 
zviditeľňovaní, a aby bolo zaistené, že 
navrhované opatrenia neoslabia silu 
a účinnosť medziparlamentného dialógu 
Parlamentu s inými krajinami, najmä 
v čase politickej nestability a ohrozenia 
demokracie (arabská jar, konflikt na 
Blízkom východe, konflikt na Ukrajine, 
príprava kontroverzných volieb, atď.); 
dôrazne odporúča, aby sa zaistila 
zodpovedajúca úroveň koordinácie so 
službami ESVČ pre prípravu a účinnú 
možnosť reakcie s cieľom zaručiť 
bezpečnostné aspekty externých delegácií 
a misií Parlamentu; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 41 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. konštatuje, že niektoré požiadavky 
z výročných správ o absolutóriu, ktoré boli 
schválené na plenárnej schôdzi 
Parlamentu, nie sú splnené; konštatuje, že 
generálny tajomník tvrdí, že tieto 
požiadavky spadajú do pôsobnosti 
Predsedníctva Parlamentu alebo 
Konferencie predsedov Parlamentu; trvá 
na tom, aby sa požiadavky z výročných 
správ o absolutóriu, ktoré boli vznesené 
v pléne, v plnej miere vykonávali; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 87 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 87a. vyjadruje znepokojenie nad veľkým 
finančným rizikom pre rozpočet 
Parlamentu, ktoré vyplýva z toho, že 
zaručuje platby z dôchodkového fondu, 
kým investičné rozhodnutia prijímajú 
tretie strany; preto sa domnieva, že 
administratíva Parlamentu by mala plne 
riadiť fond podľa presných usmernení 
generálneho tajomníka; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Amelia Andersdotter, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 97 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 97a. je znepokojený zisteniami správy GR 
ITEC o štruktúre IKT, v ktorej sa uvádza, 
že Parlament v súčasnosti používa 
prostriedky daňových poplatníkov na 
financovanie predajcov bezpečnostných 
brán (firewall), ktorí sú zapojení do 
závažného porušovania ľudských práv 
voči uznávaným skupinám z oblasti 
slobody médií v tretích krajinách; 
poznamenáva, že riešenia týkajúce sa 
týchto bezpečnostných brán, ktoré 
pochádzajú z otvorených zdrojov, sú 
ľahko dostupné a treba ich preskúmať; 
trvá na tom, že je nanajvýš dôležité, aby sa 
o Parlamente a jeho administratíve 
nevytvárala predstava, že prostredníctvom 
zadávania verejných zákaziek v oblasti 
IKT prispievajú k núdzi a útlaku; 

Or. en 

 
 


