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18.10.2017 A8-0299/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. víta vytvorenie pracovnej skupiny 

Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na 

všeobecné výdavky; pripomína očakávanie 

väčšej transparentnosti, pokiaľ ide 

o príspevok na všeobecné výdavky, a 

potrebu pracovať na vymedzení presnejších 

pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za 

výdavky povolené v rámci tohto príspevku 

bez vytvárania dodatočných nákladov pre 

Parlament; 

80. víta vytvorenie pracovnej skupiny 

Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na 

všeobecné výdavky; pripomína očakávanie 

väčšej transparentnosti, pokiaľ ide 

o príspevok na všeobecné výdavky, a 

potrebu pracovať na vymedzení presnejších 

pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za 

výdavky povolené v rámci tohto príspevku 

bez vytvárania dodatočných nákladov pre 

Parlament; zdôrazňuje, že vzhľadnom 

na potrebu väčšej transparentnosti 

príspevkov na všeobecné výdavky 

poslancov EP je vhodné, aby každý 

poslanec na konci roka predložil verejnú 

správu o vyúčtovaní týchto príspevkov; 

okrem toho požaduje, aby sa takéto 

verejné vykazovanie stalo povinným 

od roku 2019 po revízii štatútu poslancov; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 84 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

84. pripomína analýzu Dvora 

audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady 

na geografickú rozptýlenosť Parlamentu 

odhadli na 114 miliónov EUR ročne; 

okrem toho konštatuje závery svojho 

uznesenia z 23. októbra 2013 o umiestnení 

sídel inštitúcií Európskej únie, v ktorom 

sa uvádza, že 78 % všetkých služobných 

ciest štatutárnych zamestnancov 

Parlamentu je priamym dôsledkom jeho 

geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že 

v správe sa takisto odhaduje 

environmentálny vplyv geografickej 

rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 

19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje 

negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia 

verejnosťou a vyzýva preto na prijatie 

plánu na zriadenie jedného sídla a 

zníženie prostriedkov v príslušných 

rozpočtových riadkoch; 

vypúšťa sa 

__________________  

11 Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


