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Pozmeňujúci návrh 2
Tomáš Zdechovský
v mene skupiny PPE

Správa A9-0031/2020
Tomáš Zdechovský
Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
2019/2059(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta, že Dvor audítorov zaznamenal 
výrazné zvýšenie záujmu médií, pričom 
mimoriadne vysokú mieru pokrytia majú 
jeho osobitné správy; víta, že Dvor 
audítorov bude aj naďalej propagovať 
svoje publikácie v sociálnych médiách; 
berie so záujmom na vedomie, že väčšina 
publikácií Dvora audítorov je dostupná na 
jeho internetovej stránke pod odkazom: 
„vyhľadávať publikácie“; berie na 
vedomie, že správami s najväčším 
mediálnym pokrytím boli v roku 2018 
osobitné správy o európskej 
vysokorýchlostnej železničnej sieti, o 
prevádzkovej efektívnosti Európskej 
centrálnej banky pri krízovom riadení bánk 
a o nástroji pre utečencov v Turecku; víta 
stratégiu Dvora audítorov v oblasti 
digitálnej komunikácie na spoluprácu s 
neinštitucionálnymi zainteresovanými 
stranami, ako sú think-tanky, mimovládne 
organizácie, priemyselné združenia a 
akademická obec (ktoré môžu pôsobiť ako 
multiplikátory správ Dvora audítorov); 
ďalej nabáda na využívanie bezplatných 
otvorených platforiem sociálnych sietí s 
otvoreným zdrojovým kódom, ktoré kladú 
osobitný význam na ochranu údajov 
používateľov;
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