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8. 5. 2020 A9-0038/8

Pozmeňujúci návrh 8
Isabel García Muñoz
v mene skupiny S&D

Správa A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
2019/2057(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
informáciami, ktoré priniesli európske 
média v súvislosti s podnikovým 
sponzorstvom členských štátov, ktoré 
predsedajú Únii, a zdieľa obavy, ktoré k 
tejto veci vyjadrili občania Únie a poslanci; 
uznáva, že od členských štátov sa očakáva, 
že budú svoje predsedníctvo financovať z 
vlastných prostriedkov, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že využívanie 
podnikového sponzorstva na pokrytie 
niektorých svojich výdavkov v tejto 
súvislosti sa v posledných rokoch stalo 
bežnou praxou; vyjadruje veľké 
znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto 
praxe by sa mohla poškodiť dobrá povesť 
Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a vo 
vzťahu k nim oslabiť dôvera občanov 
Únie; plne podporuje posúdenie a 
odporúčanie ombudsmanky9, aby Rada 
vydala usmernenia pre členské štáty v tejto 
veci; okrem toho dôrazne odporúča Rade, 
aby zvážila zahrnutie predsedníctiev do 
rozpočtu; žiada Radu, aby tieto obavy 
sprostredkovala členským štátom, najmä 
súčasnej trojici predsedníctiev;

23. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
informáciami, ktoré priniesli európske 
média v súvislosti s podnikovým 
sponzorstvom členských štátov, ktoré 
predsedajú Rade, a zdieľa obavy, ktoré k 
tejto veci vyjadrili občania Únie a poslanci 
Európskeho parlamentu; uznáva, že od 
členských štátov sa očakáva, že budú svoje 
predsedníctvo financovať z vlastných 
prostriedkov, a vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že využívanie podnikového 
sponzorstva na pokrytie niektorých svojich 
výdavkov v tejto súvislosti sa v posledných 
rokoch stalo bežnou praxou; vyjadruje 
veľké znepokojenie nad tým, že v dôsledku 
tejto praxe by sa mohla poškodiť dobrá 
povesť Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a 
vo vzťahu k nim oslabiť dôvera občanov 
Únie; konštatuje, že podľa tvrdenia Rady 
za sponzorstvo zodpovedá jedine vláda 
členského štátu, ktorý vykonáva 
predsedníctvo; zastáva rovnaký názor ako 
ombudsmanka, že verejnosť nerozlišuje 
medzi predsedníctvom Rady a 
predsedajúcim členským štátom; plne 
podporuje posúdenie a odporúčanie 
ombudsmanky9, aby Rada vydala 
usmernenia pre členské štáty v tejto veci; 
okrem toho dôrazne odporúča Rade, aby 
zvážila zahrnutie predsedníctiev do 
rozpočtu; žiada Radu, aby tieto obavy 
sprostredkovala členským štátom, najmä 
súčasnej trojici predsedníctiev, aby tieto 
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odporúčania seriózne zvážili a Parlament 
o výsledku informovali;

_________________ _________________
9 Odporúčanie európskej ombudsmanky 
v prípade 1069/2019/MIG k sponzorstvu 
predsedníctva Rady Európskej únie.

9 Odporúčanie európskej ombudsmanky 
v prípade 1069/2019/MIG k sponzorstvu 
predsedníctva Rady Európskej únie.

Or. en



AM\1204806SK.docx PE647.614v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

8. 5. 2020 A9-0038/9

Pozmeňujúci návrh 9
Isabel García Muñoz
v mene skupiny S&D

Správa A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
2019/2057(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. je hlboko znepokojený súčasnou 
praxou sponzorovania predsedníctiev 
Rady súkromnými spoločnosťami; 
pripomína odporúčanie ombudsmanky zo 
6. januára 2020, podľa ktorého sa majú 
vydať usmernenia o sponzorovaní 
predsedníctiev Rady s cieľom zmierniť 
riziko poškodenia dobrej povesti Únie; 
konštatuje, že podľa tvrdenia Rady za 
sponzorstvo zodpovedá jedine vláda 
členského štátu, ktorý vykonáva 
predsedníctvo; zastáva rovnaký názor ako 
ombudsmanka, že verejnosť nerozlišuje 
medzi predsedníctvom Rady a 
predsedajúcim členským štátom; žiada 
Radu, aby sa týmito odporúčaniami vážne 
zaoberala a Parlament o výsledku 
informovala;

vypúšťa sa

Or. en


