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13.4.2016 A8-0131/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo 

dlhodobú stratégiu pre budovy Parlamentu; 

opätovne pripomína, že k dlhodobým 

investíciám, ako sú projekty Parlamentu 

v oblasti nehnuteľností, sa musí 

pristupovať obozretne a transparentne; trvá 

na prísnom riadení nákladov, plánovaní 

projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu 

týkajúcu sa transparentného 

rozhodovacieho procesu v rámci politiky 

v oblasti nehnuteľností založeného na 

včasnom poskytovaní informácií 

s náležitým zreteľom na článok 203 

nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

domnieva sa, že správa o dôvodoch 

omeškania a vyšších nákladoch Domu 

európskej histórie by sa mala začleniť do 

dlhodobej stratégie v oblasti budov; 

31. vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo 

dlhodobú stratégiu pre budovy Parlamentu; 

opätovne pripomína, že k dlhodobým 

investíciám, ako sú projekty Parlamentu 

v oblasti nehnuteľností, sa musí 

pristupovať obozretne a transparentne; trvá 

na prísnom riadení nákladov, plánovaní 

projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu 

týkajúcu sa transparentného 

rozhodovacieho procesu v rámci politiky 

v oblasti nehnuteľností založeného na 

včasnom poskytovaní informácií 

s náležitým zreteľom na článok 203 

nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

domnieva sa, že by sa malo upustiť od 

projektu Domu európskej histórie; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Michał Marusik 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. má výhrady voči návrhu na 

internalizáciu služby vodičov s cieľom 

nahradiť externého poskytovateľa tejto 

služby zmluvnými zamestnancami 

Parlamentu, čo bude zodpovedať približne 

3,7 miliónu EUR bezprostredných 

dodatočných nákladov; domnieva sa, že za 

alternatívnu možnosť by sa mala 

považovať dobre vypracovaná externá 

zmluva uzatvorená v súlade s platnými 

pravidlami verejného obstarávania, 

v ktorej by externý poskytovateľ služieb 

bol jednoznačne povinný prevziať 

zodpovednosť za bezpečnosť a overovanie 

spoľahlivosti, ako aj za dôstojné pracovné 

podmienky a mzdy; zvážil by 

internalizáciu služby len v prípade, že 

náklady nepresiahnu náklady spojené so 

súčasným systémom a ak umožní dôstojné 

pracovné podmienky a mzdy pre vodičov, 

lepšiu rodovú rovnováhu a používanie 

ekologickejších vozidiel; žiada o podrobné 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť 

Výboru pre rozpočet pred prijatím 

akéhokoľvek rozhodnutia; 

46. odmieta návrh na internalizáciu služby 

vodičov s cieľom nahradiť externého 

poskytovateľa tejto služby zmluvnými 

zamestnancami Parlamentu, čo by 

zodpovedalo približne 3,7 miliónu EUR 

bezprostredných dodatočných nákladov; 

domnieva sa, že vzhľadom na otvorenie 

nového priameho vlakového spojenia 

medzi letiskom Bruxelles National 
a stanicou Bruxelles-Luxembourg už 

služby vodičov nie sú účelné, a preto by sa 

ich zrušenie, aspoň v bruselskom sídle, 

malo považovať za vhodnejšie 

alternatívne riešenie; žiada o podrobné 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť 

Výboru pre rozpočet pred prijatím 

akéhokoľvek rozhodnutia; 

Or. en 

 

 


