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20.4.2016 A8-0135/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. podporuje potrebu väčšej 

transparentnosti, pokiaľ ide o PVV; 

nalieha na Predsedníctvo, aby zrevidovalo 

zoznam výdavkov, ktoré sa môžu uhrádzať 

z PVV; 

40. podporuje úplnú transparentnosť v 

súvislosti s PVV, aby občania EÚ mali 

prehľad o všeobecných výdavkoch 

poslancov Európskeho parlamentu; 

nalieha na Predsedníctvo, aby zrevidovalo 

zoznam výdavkov, ktoré sa môžu uhrádzať 

z PVV; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 65a. domnieva sa, že projekt Domu 

európskej histórie je nadbytočný 

vzhľadom na projekt Parlamentária, v 

ktorom by sa mohla nachádzať aj 

osobitná časť venovaná dejinám 

európskej integrácie; vyzýva generálneho 

tajomníka, aby zvážil alternatívy projektu 

pre budovu Eastman a posúdil možnosť 

zrušenia projektu Domu európskej 

histórie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 88 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 88a. opakuje, že 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; 

požaduje, aby sa o internalizácii služby 

uvažovalo len v prípade, ak náklady 

nepresiahnu náklady spojené so 

súčasným systémom a ak služba umožní 

dôstojné pracovné podmienky a mzdy pre 

vodičov, lepšiu rodovú rovnováhu a 

používanie ekologickejších vozidiel; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 127 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 127a. požaduje detailnú správu o práci 

vykonanej s cieľom zlepšiť bezpečnosť 

hlavných vstupných miest vrátane 

nákladov na personál, ktorý ju riadi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 136 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 136a. považuje za vhodné, aby sa 

pokračovalo v postupnom znižovaní 

príspevkov z rozpočtu Parlamentu pre 

európske politické strany až do úplného 

zrušenia týchto príspevkov, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že na vnútroštátnej úrovni 

sú už často dotované členskými štátmi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 136 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 136b. považuje za vhodné, aby sa 

pokračovalo v postupnom znižovaní 

príspevkov z rozpočtu Parlamentu pre 

európske politické nadácie až do úplného 

zrušenia týchto príspevkov, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že na vnútroštátnej úrovni 

sú už často dotované členskými štátmi; 

Or. en 

 

 


