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13.4.2016 A8-0131/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. obmedzuje zvýšenie svojich bežných 

výdavkov na rok 2017 (bez uvedených 

dvoch mimoriadnych balíkov) na 1,4 % v 

porovnaní s rozpočtom na rok 2016; 

6. obmedzuje zvýšenie svojich bežných 

výdavkov na rok 2017 (bez uvedených 

dvoch mimoriadnych balíkov) na 1,4 % v 

porovnaní s bežnými výdavkami rozpočtu 

na rok 2016 a 0,6 % v porovnaní s 

rozpočtom na rok 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. víta rozšírenie digitálneho portálu 

poslancov (elektronický portál), vyzýva 

však generálneho tajomníka, aby 

vzhľadom na „bezpapierovú iniciatívu“ 

zlepšil súčasný systém zasielania 

papierovej kópie potvrdení o zaplatení 

poslancom s cieľom úplne tento systém 

zrušiť do konca roka 2017; domnieva sa, že 

elektronický portál by takúto možnosť mal 

poskytovať štandardne všetkým 

poslancom, čo by malo za následok značné 

úspory času, ako aj financií; 

21. víta rozšírenie digitálneho portálu 

poslancov (elektronický portál), vyzýva 

však generálneho tajomníka, aby 

vzhľadom na „bezpapierovú iniciatívu“ 

zlepšil súčasný systém zasielania 

papierovej kópie potvrdení o zaplatení 

poslancom s cieľom úplne tento systém 

zrušiť do konca roka 2017 po rozhodnutí 

jednotlivého poslanca; domnieva sa, že 

elektronický portál by takúto možnosť mal 

poskytovať štandardne všetkým 

poslancom, čo by malo za následok značné 

úspory času, ako aj financií; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta zvýšenie kvality poradenstva a 

výskumu poskytovaného poslancom a 

výborom; pripomína, že so strednodobým 

hodnotením účinnosti spolupráce medzi 

výskumnou službou Európskeho 

parlamentu (EPRS) a tematickými 

sekciami sa počítalo pri vytváraní EPRS v 

roku 2013; žiada preto generálneho 

tajomníka, aby takéto hodnotenie 

uskutočnil a Výboru pre rozpočet predložil 

jeho výsledky do konca roka 2016; 

domnieva sa, že toto hodnotenie by malo 

obsahovať návrhy, ako zabezpečiť, aby 

pomoc, ktorú EPRS poskytuje, bola 

najlepšie prepojená s vývojom v 

príslušných tematických výboroch a 

zároveň spĺňala potreby poslancov a 

neprekrývala sa s ich aktivitami 

tematických sekcií a neviedla 

ku konkurencii medzi útvarmi; 

 

22. víta zvýšenie kvality poradenstva a 

výskumu poskytovaného poslancom a 

výborom; zdôrazňuje, že by sa nemali 

vykonať žiadne škrty v porovnaní so 

správou generálneho tajomníka v 

súvislosti s vypracovaním predbežného 

návrhu odhadu rozpočtu Európskeho 

parlamentu na rozpočtový rok 2017, ktorú 

odovzdal Predsedníctvu, pripomína, že so 

strednodobým hodnotením účinnosti 

spolupráce medzi výskumnou službou 

Európskeho parlamentu (EPRS) 

a tematickými sekciami sa počítalo pri 

vytváraní EPRS v roku 2013; žiada preto 

generálneho tajomníka, aby takéto 

hodnotenie uskutočnil a Výboru pre 

rozpočet predložil jeho výsledky do konca 

roka 2016; domnieva sa, že toto hodnotenie 

by malo obsahovať návrhy, ako 

zabezpečiť, aby pomoc, ktorú EPRS 

poskytuje, bola najlepšie prepojená s 

vývojom v príslušných tematických 

výboroch a zároveň spĺňala potreby 

poslancov a neprekrývala sa s ich 

aktivitami tematických sekcií a neviedla 

ku konkurencii medzi útvarmi; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. požaduje, aby sa možnosť podpisovať 

interné dokumenty elektronickým 

podpisom stala samozrejmosťou vo 

všetkých prípadoch, ako je napríklad 

podpisovanie formulárov, písomných 

vyhlásení atď., pričom sa zabezpečí 

spoľahlivosť a bezpečnosť; požaduje 

preskúmanie možnosti zaviesť overovací 

systém TAN v mobilných telefónoch 

poslancov Európskeho parlamentu; okrem 

toho sa domnieva, že by sa malo odrádzať 

od používania faxov a postupne by sa malo 

od ich používania upustiť; 

25. požaduje, aby sa možnosť podpisovať 

interné dokumenty elektronickým 

podpisom stala samozrejmosťou vo 

všetkých prípadoch, ako je napríklad 

podpisovanie formulárov, písomných 

vyhlásení atď., pričom sa zabezpečí 

spoľahlivosť a bezpečnosť; požaduje 

preskúmanie možnosti zaviesť overovací 

systém TAN v mobilných telefónoch 

poslancov Európskeho parlamentu; okrem 

toho sa domnieva, že by sa malo odrádzať 

od používania faxov a postupne by sa malo 

od ich používania upustiť podľa 

rozhodnutia jednotlivých poslancov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. žiada, aby sa stanovisko týkajúce sa 

budov Parlamentu verne odrážalo v 

rozpočte; žiada preto, aby sa náklady na 

budovu Konrad Adenauer jasne uvádzali v 

konečnom rozpočte Parlamentu a aby sa 

majetkové investície v budúcnosti zahŕňali 

do rozpočtu, s cieľom vyhnúť sa možným 

zberným presunom; 

32. žiada, aby sa stanovisko týkajúce sa 

budov Parlamentu verne odrážalo v 

rozpočte; žiada preto, aby sa náklady na 

budovu Konrad Adenauer jasne uvádzali v 

konečnom rozpočte Parlamentu a aby sa 

majetkové investície v budúcnosti zahŕňali 

do rozpočtu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

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. berie na vedomie, že Predsedníctvo 

Európskeho parlamentu jednomyseľne po 

nedávnych útokoch rozhodlo 

internalizovať vodičskú službu vzhľadom 

na mimoriadnu bezpečnostnú citlivosť 

vodičskej služby; berie na vedomie návrh 

na internalizáciu služby vodičov z vážnych 

bezpečnostných dôvodov s cieľom 

nahradiť externého poskytovateľa tejto 
služby zmluvnými zamestnancami 

Parlamentu, internalizácia by mala 

umožniť dôstojné pracovné podmienky a 

mzdy pre vodičov a používanie 

ekologickejších a bezpečnejších vozidiel; 

žiada o predloženie podrobných  

informácií Výboru pre rozpočet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. žiada generálneho tajomníka, aby 

uskutočnil rokovanie s cestovnou 

kanceláriou Parlamentu; vyzýva cestovnú 

kanceláriu, aby intenzívnejšie porovnávala 

ceny; vyzýva ju, aby pri rezerváciách 

aktívne hľadala lacnejšie lístky a vo 

všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie 

ceny pre poslancov a všetky kategórie 

zamestnancov, pričom by mala zabezpečiť 

primeranú úroveň pohodlia a vhodné 

podmienky v prípade potreby výmeny 

lístkov; 

49. žiada generálneho tajomníka, aby 

uskutočnil rokovanie s cestovnou 

kanceláriou Parlamentu; vyzýva cestovnú 

kanceláriu, aby intenzívnejšie porovnávala 

ceny; vyzýva ju, aby pri rezerváciách 

aktívne hľadala lacnejšie lístky a vo 

všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie 

ceny pre poslancov a všetky kategórie 

zamestnancov a súčasne zabezpečiť 

vhodné podmienky v prípade potreby 

výmeny lístkov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Paul Rübig 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0131/2015 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. podporuje zavedenie tlmočenia 

do a z medzinárodnej posunkovej reči pre 

všetky plenárne rozpravy tak, aby aspoň 

tieto boli skutočne prístupné pre všetkých 

európskych občanov; 

41. podporuje zavedenie tlmočenia 

do a z medzinárodnej posunkovej reči pre 

všetky plenárne rozpravy tak, aby aspoň 

tieto boli skutočne prístupné pre všetkých 

európskych občanov bez vytvárania 

ďalších nákladov pre Parlament; 

Or. en 

 

 


