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13.4.2016 A8-0131/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

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. vyjadruje poľutovanie nad návrhom 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 vhodnejšou alternatívou by 

bola 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; domnieva sa, že 

s cieľom znížiť náklady by sa služby vodičov 

mali poskytovať iba medzi letiskom alebo 

železničnou stanicou a pracoviskom; 

domnieva sa, že všetky ostatné cesty by 

si poslanci mali organizovať súkromne; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. domnieva sa, že vozový park by mal 

pozostávať z nákladovo a palivovo účinnejších 

a bezpečnejších vozidiel; vyzýva generálneho 

tajomníka, aby odovzdal správu týkajúcu sa 

úplného prechodu na elektrické dopravné 

prostriedky do konca tohto desaťročia; 

48. domnieva sa, že vozový park by mal 

pozostávať z nákladovo a palivovo účinnejších 

a bezpečnejších vozidiel; zdôrazňuje 

skutočnosť, že by sa malo uprednostňovať 

používanie osobných dodávok a autobusov 

z letiska a na letisko v stanovených časoch; 
vyzýva generálneho tajomníka, aby odovzdal 

správu týkajúcu sa úplného prechodu na 

elektrické dopravné prostriedky do konca tohto 

desaťročia; 

Or. en 



 

AM\1092192SK.doc  PE579.912v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.4.2016 A8-0131/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

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, pričom by mala 

zabezpečiť vhodné podmienky v prípade 

potreby výmeny lístkov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. uznáva úlohu informačných kancelárií 

Parlamentu pri zvyšovaní informovanosti 

o činnostiach Parlamentu a Únie vo 

všeobecnosti; domnieva sa, že v súvislosti 

s informačnými kanceláriami Parlamentu by 

sa malo počítať s opatreniami na zvýšenie 

efektívnosti; domnieva sa, že informačné 

kancelárie EP by v najväčšej možnej miere 

mali byť umiestnené v tej istej budove ako 

zastúpenia Komisie a mali by spoločne s nimi 

využívať služby back-office; žiada hodnotenie 

cieľov, úloh a výkonnosti informačných 

kancelárií EP, pričom s ohľadom na toto 

hodnotenie by sa mali vymedziť priority; 

52. žiada úplné prehodnotenie 
informačných kancelárií Parlamentu 

a zastúpení Komisie; domnieva sa, že 

by mali byť umiestnené v tej istej budove, 

spoločne s nimi využívať služby back-

office a znižovať náklady; žiada 

hodnotenie cieľov, podľa ktorého by sa 

mali vymedziť priority; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 a (nový)  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52a. ľutuje rozhodnutie otvoriť 

Parlamentárium v Berlíne, ktoré nemá 

žiadne priame prepojenie s činnosťami 

Parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 a (nový)  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 55a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

rozpočtové prostriedky na financovanie 

európskych politických strán 

a európskych politických nadácií sa 

v roku 2017 zvýšili, pričom dosiahli 

celkovú sumu 50 905 000 EUR, čo 

predstavuje iba za 10 rokov nárast 

o 248,46 % v porovnaní s rokom 2008; 

Or. en 

 

 


