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21.4.2016 A8-0135/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Markus Pieper 

v mene skupiny PPE 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. konštatuje, že bolo náročné v plnej 

miere odlíšiť politické činnosti predsedu od 

jeho prípravy ako hlavného kandidáta na 

vedenie Strany európskych socialistov vo 

voľbách do Európskeho parlamentu v roku 

2014; domnieva sa, že tieto dve úlohy 

neboli jednoznačne odlíšené; požaduje 

jasné oddelenie činností držiteľov funkcií a 

kandidátov v kampani pred európskymi 

voľbami; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že zamestnanci Parlamentu sa minimálne 

nepriamo zapojili do prípravy kampane, a 

žiada, aby sa takéto praktiky v budúcnosti 

už neopakovali; v tejto súvislosti vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že predseda zmenil 

profil predsedníctva Európskeho 

parlamentu v aplikácii Twitter na svoj 

osobný profil a používal ho v kampani; 

33. konštatuje, že bolo náročné v plnej 

miere odlíšiť politické činnosti predsedu od 

jeho prípravy ako hlavného kandidáta na 

vedenie jeho strany vo voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014, a 

takisto sa ťažko odlišovalo aj v prípade 

iných hlavných kandidátov; domnieva sa, 

že tieto dve úlohy neboli jednoznačne 

odlíšené; požaduje jasné oddelenie činností 

držiteľov funkcií a kandidátov v kampani 

pred európskymi voľbami; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zamestnanci 

Parlamentu sa minimálne nepriamo zapojili 

do prípravy kampane, a žiada, aby sa 

takéto praktiky v budúcnosti už 

neopakovali; v tejto súvislosti vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že predseda zmenil 

profil predsedníctva Európskeho 

parlamentu v aplikácii Twitter na svoj 

osobný profil a používal ho v kampani; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Markus Pieper 

v mene skupiny PPE 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta poskytnutý zoznam služobných 

ciest predsedu počas prvých šiestich 

mesiacov volebného roka v odpovedi na 

dotazník týkajúci sa absolutória za rok 

2014; požaduje dodatočné informácie o 

spôsobe dopravy, ktorú predseda použil na 

cestu z Bruselu do týchto miest, a či boli 

prenajaté aj súkromné lety; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Markus Pieper 

v mene skupiny PPE 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. pripomína svoje uznesenie o udelení 

absolutória za rozpočtový rok 201210, v 

ktorom požadoval podrobné informácie o 

tom, „ako predseda ako politicky 

neutrálna postava oddeľuje svoje 

povinnosti v úrade od príprav, keď má 

stáť na čele zoznamu sociálnych 

demokratov vo voľbách do Európskeho 

parlamentu, najmä čo sa týka 

zamestnancov jeho kabinetu a 

informačných kancelárií Európskeho 

parlamentu, ako aj cestovných výdavkov 

(ods. 51)“; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Markus Pieper 

v mene skupiny PPE 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 122 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

122. kritizuje použitie oficiálneho účtu 

„predsedu Európskeho parlamentu“ v 

sociálnej službe Twitter ako prostriedku 

na vlastnú kampaň odkazujúceho na 

webstránku strany; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


