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13.4.2016 A8-0131/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. je presvedčený, že súčasná prezentácia 

parlamentnej činnosti poslancov na 

internetovej stránke Parlamentu nie je 

dostatočne presná ani nezodpovedá 

skutočným činnostiam poslancov; 

navrhuje, aby sa súčasné používanie 

hodnotenia stránok zrušilo a aby sa 

zlepšili informácie o činnostiach 

jednotlivých poslancov na oficiálnej 

webovej stránke Parlamentu; požaduje, 

aby sa hodnotili prezentácie, najmä 

v prípade vysvetlení hlasovania 

a jednominútových vystúpení, aby sa 

mohli zobrazovať oddelene od vystúpení 

v pléne a aby sa posudzovala pridaná 

hodnota vysvetlení hlasovania a možné 

alternatívy; očakáva, že príslušná pracovná 

skupina Predsedníctva, ktorá sa touto 

vecou zaoberá, predloží svoj program 

a zistenia Výboru pre rozpočet, hneď ako 

budú k dispozícii; 

28. je presvedčený, že súčasná prezentácia 

parlamentnej činnosti poslancov na 

internetovej stránke Parlamentu nie je 

dostatočne presná ani nezodpovedá 

skutočným činnostiam poslancov; očakáva, 

že príslušná pracovná skupina 

Predsedníctva, ktorá sa touto vecou 

zaoberá, predloží svoj program a zistenia 

Parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. zastáva názor, že v súčasnom 

hospodárskom kontexte nebudú spustené 

žiadne ďalšie projekty Parliamentária bez 

predchádzajúcej porady s Výborom pre 

rozpočet a ich schválenia týmto výborom;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 38a. žiada výročnú správu generálneho 

tajomníka o vysokých úradníkoch, 

ktorých zmluvy s Parlamentom skončili, 

a ktorí sa v novom zamestnaní môžu 

ocitnúť v konflikte záujmov podľa článku 

16 Služobného poriadku; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. vyzýva generálneho tajomníka, aby 

otvoril interné výberové konania pre 

všetky kategórie zamestnancov vrátane 

akreditovaných parlamentných asistentov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39b. domnieva sa, že rozpočtový článok 

nazvaný „Opatrenia v prospech 

zamestnancov inštitúcie“, a najmä granty 

vyplácané zamestnancom organizácií 

z položky „výdavky na sociálne 

zabezpečenie“ (1630 – 03), by sa mali 

riadiť transparentnejšie a spoločne 

všetkými zamestnancami, t. j. Výborom 

zamestnancov a Výborom akreditovaných 

asistentov poslancov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

navrhovanými škrtmi v európskych 

odhadoch výdavkov na rok 2017 vo výške 

1 200 000 EUR v oblasti prekladateľských 

služieb a 2 000 000 EUR v oblasti 

tlmočenia, keďže oceňuje kvalitu 

a pridanú hodnotu služieb poskytovaných 

tlmočníkmi; požaduje skoré uzavretie 

udržateľnej dohody medzi generálnym 

tajomníkom a zástupcami tlmočníkov 

spájajúcej vysokú kvalitu pracovných 

podmienok a účinné riadenie s cieľom 

zamedziť nerovnovážnemu stavu, pokiaľ 

ide o pracovný čas a celkovú neistotu 

medzi tlmočníkmi; žiada generálneho 

tajomníka, aby predložil ďalšie návrhy, 

napríklad vo väčšej miere vykonávať 

preklady a tlmočenie na požiadanie, 

najmä pokiaľ ide o činnosti medziskupín 

Európskeho parlamentu; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. podporuje návrh 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; umožňuje to dôstojné pracovné 

podmienky a mzdy pre vodičov, lepšiu 

rodovú rovnováhu a používanie 

ekologickejších vozidiel; žiada 

Predsedníctvo a generálneho tajomníka, 

aby vypracovali tento projekt v rámci 

zvýšených bezpečnostných opatrení 

s cieľom poskytovať spoľahlivé 

a bezpečné dopravné prostriedky 

poslancom na všetkých pracoviskách 

Parlamentu; žiada preto o podrobné 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť 

Výboru pre rozpočet pred prijatím 

akéhokoľvek rozhodnutia; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. víta zavedenie opatrení vyplývajúcich 

z revízie nariadenia o rozpočtových 

pravidlách týkajúcich sa ekologickejšieho 

a sociálnejšie orientovaného verejného 

obstarávania; s poľutovaním konštatuje, 

že neexistuje žiadny útvar ekvivalentný 

EMAS, ktorý by riešil sociálne problémy, 

najmä v prípadoch, kedy sa vypracúvajú 

zmluvné podmienky pre postupy 

verejného obstarávania inštitúcií EÚ, 

a monitoroval plnenie zmluvy; žiada 

zriadenie takéhoto útvaru v Parlamente; 

Or. en 



 

AM\1092191SK.doc  PE579.912v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.4.2016 A8-0131/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56a. domnieva sa, že v oblasti výdavkov na 

nábytok možno dosiahnuť ďalšie úspory, 

keďže sa nazdáva, že nárast vo výške 3 

589 832 EUR v roku 2016 a podobný 

nárast v roku 2017 oproti 2 415 168 EUR 

v roku 2015 nie je vôbec opodstatnený; 

Or. en 

 

 


