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Pozmeňujúci návrh 1
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že audit ročnej účtovnej 
závierky Dvora audítorov vykonáva 
nezávislý externý audítor, aby sa 
zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad 
transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor 
audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré 
kontroluje; berie na vedomie stanovisko 
audítora, že účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a reálny obraz o jeho finančnej 
situácii;

1. konštatuje, že audit ročnej účtovnej 
závierky Dvora audítorov vykonáva 
nezávislý externý audítor, aby sa 
zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad 
transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor 
audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré 
kontroluje; s uspokojením berie na 
vedomie stanovisko audítora, že účtovná 
závierka poskytuje pravdivý a reálny obraz 
o jeho finančnej situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. oceňuje skutočnosť, že Dvor 
audítorov preskúma návrh z uznesenia 
o udelení absolutória za rok 2018, že by sa 
mala predložiť nezávislá výročná správa 
o inštitúciách Únie ako súčasť úvah 
o stratégii Dvora audítorov na roky 2021 –
 2025, ktorá by sa mala prijať do konca 
roka 2020;

8. oceňuje skutočnosť, že Dvor 
audítorov skúma návrh z uznesenia 
o udelení absolutória za rok 2018, že by sa 
mala predložiť nezávislá výročná správa 
o inštitúciách Únie ako súčasť úvah 
o stratégii Dvora audítorov na roky 2021 –
 2025, ktorá by sa mala prijať do konca 
roka 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. oceňuje skutočnosť, že Dvor 
audítorov preskúma návrh z uznesenia 
o udelení absolutória za rok 2018, že by sa 
mala predložiť nezávislá výročná správa 
o inštitúciách Únie ako súčasť úvah 
o stratégii Dvora audítorov na roky 2021 –
 2025, ktorá by sa mala prijať do konca 
roka 2020;

8. oceňuje skutočnosť, že Dvor 
audítorov preskúma návrh z uznesenia 
o udelení absolutória za rok 2018, že by sa 
mala predložiť nezávislá výročná správa 
o inštitúciách Únie ako súčasť úvah 
o stratégii Dvora audítorov na roky 2021 –
 2025, ktorá by sa mala prijať do konca 
roka 2020; v tejto súvislosti pripomína, že 
je potrebné, aby Dvor audítorov 
dôkladnejšie preskúmal každú inštitúciu 
s cieľom umožniť Parlamentu plniť si 
povinnosti orgánu udeľujúceho 
absolutórium;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta skutočnosť, že Dvor audítorov 
je odhodlaný na základe žiadosti 
Parlamentu vypracovať prvú správu 
o výkonnosti v rámci rozpočtu Únie, ktorej 
cieľom je posúdiť výsledky dosiahnuté 
prostredníctvom výdavkov v rámci 
rozpočtu Únie, a to najmä posúdením 
výkonnosti každej politiky Únie; domnieva 
sa, že audit výkonnosti je nevyhnutný na 
posúdenie skutočného vplyvu investícií 
Únie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že členské štáty poskytujú inštitúciám 
Únie nespoľahlivé údaje, ktoré poskytujú 
príliš optimistický pohľad na pomer ceny 
a kvality, pokiaľ ide o vynaložené 
finančné prostriedky; žiada Dvor 
audítorov, aby sa menej opieral o audity 
vykonávané členskými štátmi, ale aby 
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radšej viac auditov vykonával sám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Dvor audítorov poskytol v nadväznosti na 
uznesenie o udelení absolutória za rok 
2018 len obmedzené odpovede na 
poznámky Parlamentu; zdôrazňuje, že 
tieto informácie majú zásadný význam pre 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, 
aby mohol určiť, či Dvor audítorov 
vykonal odporúčania Parlamentu; vyzýva 
Dvor audítorov, aby do svojej najbližšej 
správy o následných opatreniach zahrnul 
všetky potrebné odpovede a podrobnejšie 
vysvetlenia k vykonávaniu odporúčaní 
Parlamentu s výslovným odkazom na 
každý odsek uznesenia a poskytol všetky 
potrebné dokumenty vrátane príloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zohľadňuje odporúčanie Dvora 
audítorov, aby Komisia každoročne 
uverejňovala výročnú správu 
o hospodárení a výkonnosti s cieľom 
preskúmať správnosť predložených 
informácií a podať o nich správu; berie 
na vedomie obmedzenia vyplývajúce 
z pandémie COVID-19, ktoré Dvor 
audítorov prinútili uverejniť svoju 
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výročnú správu za rok 2019 v novembri 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že na konci roka 2019 
dosahoval počet stálych a dočasných miest 
853 v porovnaní s 891 miestami v roku 
2013, čo predstavuje nárast o 4,26 %; 
konštatuje, že celkový počet zamestnancov 
sa neustále prehodnocuje a že schválený 
plán pracovných miest Dvora audítorov 
zostáva rovnaký ako v rokoch 2017 a 2018 
s 853 miestami; konštatuje, že po vystúpení 
Spojeného kráľovstva z Únie a v súlade 
s výsledkom rokovaní sa plán pracovných 
miest v priebehu roku 2019 prispôsobil;

9. konštatuje, že na konci roka 2019 
dosahoval počet stálych a dočasných miest 
853 v porovnaní s 891 miestami v roku 
2013, čo predstavuje nárast o 4,26 %; 
konštatuje, že počet stálych pracovných 
miest sa znížil o 6,91 percentuálneho 
bodu, zatiaľ čo počet dočasných 
pracovných miest sa zvýšil 
o 10,07 percentuálneho bodu; žiada Dvor 
audítorov, aby posúdil, či rastúca 
tendencia využívania dočasných 
pracovných miest predstavuje reakciu na 
osobitné potreby Dvora audítorov alebo je 
skôr reakciou na rozpočtové obmedzenia; 
konštatuje, že celkový počet zamestnancov 
sa neustále prehodnocuje a že schválený 
plán pracovných miest Dvora audítorov 
zostáva rovnaký ako v rokoch 2017 a 2018 
s 853 miestami; konštatuje, že po vystúpení 
Spojeného kráľovstva z Únie a v súlade 
s výsledkom rokovaní sa plán pracovných 
miest v priebehu roku 2019 prispôsobil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. oceňuje, že Dvor audítorov v súlade 
so svojou stratégiou na roky 2018 – 2020 
rozšíril svoje kontakty s výskumníkmi, 
akademickou obcou a think-tankmi a že 
Dvor audítorov od 1. júna 2020 vyslal 15 
zamestnancov do iných medzinárodných 
inštitúcií; konštatuje, že Dvor audítorov 
pravidelne prijíma zamestnancov 
vyslaných z iných medzinárodných 
orgánov a že Dvor audítorov takisto 
poskytol 55 odborných stáží (v porovnaní 
so 60 v roku 2018) pre absolventov 
univerzít na obdobie od troch do päť 
mesiacov; víta skutočnosť, že Dvor 
audítorov uzavrel niekoľko partnerstiev 
s univerzitami a profesijnými 
organizáciami s cieľom budúcej 
spolupráce;

10. oceňuje, že Dvor audítorov v súlade 
so svojou stratégiou na roky 2018 – 2020 
rozšíril svoje kontakty s výskumníkmi, 
akademickou obcou a think-tankmi a že 
Dvor audítorov od 1. júna 2020 vyslal 15 
zamestnancov do iných medzinárodných 
inštitúcií; konštatuje, že Dvor audítorov 
pravidelne prijíma zamestnancov 
vyslaných z iných medzinárodných 
orgánov a že Dvor audítorov takisto 
poskytol 55 odborných stáží (v porovnaní 
so 60 v roku 2018) pre absolventov 
univerzít na obdobie od troch do päť 
mesiacov; konštatuje, že v roku 2019 bolo 
šesť stáží neplatených; žiada Dvor 
audítorov, aby stážistom poskytoval 
príspevky, z ktorých sa uhradia 
prinajmenšom ich životné náklady, a to aj 
v prípade krátkodobých stáží; víta 
skutočnosť, že Dvor audítorov uzavrel 
niekoľko partnerstiev s univerzitami 
a profesijnými organizáciami s cieľom 
budúcej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. oceňuje skutočnosť, že sa v rámci 
činností Dvora audítorov týkajúcich sa 
dobrých podmienok zamestnancov, ako je 
sieť dôverných kontaktných osôb Dvora 
audítorov v celej organizácii, sa 
zamestnancom poskytuje odborná 
a v prípade potreby anonymná podpora; 
konštatuje, že Dvor audítorov poskytuje aj 
bezplatný prístup k psychológom;

12. oceňuje skutočnosť, že Dvor 
audítorov nadviazal na prieskum 
spokojnosti zamestnancov z roku 2018 
a vykonal činnosti týkajúce sa dobrých 
podmienok zamestnancov, ako je sieť 
dôverných kontaktných osôb Dvora 
audítorov v celej organizácii, že sa 
zamestnancom poskytuje odborná 
a v prípade potreby anonymná podpora; 
konštatuje, že Dvor audítorov poskytuje aj 
päť bezplatných stretnutí so psychológmi, 
usporadúva prezentácie o tom, ako 
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prekonať vyhorenie, a pre vedúcich 
pracovníkov o tom, ako odhaliť 
obťažovanie a riešiť ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. oceňuje skutočnosť, že sa v rámci 
činností Dvora audítorov týkajúcich sa 
dobrých podmienok zamestnancov, ako je 
sieť dôverných kontaktných osôb Dvora 
audítorov v celej organizácii, sa 
zamestnancom poskytuje odborná 
a v prípade potreby anonymná podpora; 
konštatuje, že Dvor audítorov poskytuje aj 
bezplatný prístup k psychológom;

12. oceňuje, že sa v rámci činností 
Dvora audítorov týkajúcich sa dobrých 
podmienok zamestnancov, ako je sieť 
dôverných kontaktných osôb Dvora 
audítorov v celej organizácii, 
zamestnancom poskytuje odborná 
a v prípade potreby anonymná podpora; 
konštatuje, že Dvor audítorov poskytuje aj 
bezplatný prístup k psychológom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je znepokojený poklesom počtu 
žien na pozícií riaditeliek z 30 % v roku 
2018 na 20 % v roku 2019 a počtu žien na 
pozícii vedúcich oddelení z 39 % v roku 
2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje však 
mierny nárast počtu členiek Dvora 
audítorov z 21 % v roku 2018 na 26 % 
v roku 2019; zdôrazňuje záväzok Výboru 
Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 
podporovať postup nominácie členov 
Dvora audítorov s cieľom zvýšiť podiel 

13. je znepokojený poklesom počtu 
žien na pozícií riaditeliek z 30 % v roku 
2018 na 20 % v roku 2019 a počtu žien na 
pozícii vedúcich oddelení z 39 % v roku 
2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje 
mierny nárast počtu členiek Dvora 
audítorov z 21 % v roku 2018 na 26 % 
v roku 2019; zdôrazňuje záväzok Výboru 
Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 
podporovať revíziu postupu nominácie 
členov Dvora audítorov s cieľom 
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žien (v roku 2019 bolo medzi členmi 
sedem žien a 20 mužov);

dosiahnuť rodovú rovnováhu (v roku 
2019 bolo medzi členmi sedem žien a 20 
mužov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je znepokojený poklesom počtu 
žien na pozícií riaditeliek z 30 % v roku 
2018 na 20 % v roku 2019 a počtu žien na 
pozícii vedúcich oddelení z 39 % v roku 
2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje však 
mierny nárast počtu členiek Dvora 
audítorov z 21 % v roku 2018 na 26 % 
v roku 2019; zdôrazňuje záväzok Výboru 
Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 
podporovať postup nominácie členov 
Dvora audítorov s cieľom zvýšiť podiel 
žien (v roku 2019 bolo medzi členmi 
sedem žien a 20 mužov);

13. je znepokojený poklesom počtu 
žien na pozícií riaditeliek z 30 % v roku 
2018 na 20 % v roku 2019 a počtu žien na 
pozícii vedúcich oddelení z 39 % v roku 
2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje však 
mierny nárast počtu členiek Dvora 
audítorov z 21 % v roku 2018 (šesť z 28 
členov) na 25 % v roku 2019 (sedem z 28 
členov); zdôrazňuje záväzok Výboru 
Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 
podporovať postup nominácie členov 
Dvora audítorov s cieľom zvýšiť podiel 
žien a pripomína výzvu členským štátom, 
aby aktívnejšie povzbudzovali ženy, aby sa 
prihlásili na tieto druhy pozícií; opakuje, 
že Rada by mala počas postupu 
vymenovania vždy navrhnúť aspoň dvoch 
kandidátov, jednu ženu a jedného muža;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. oceňuje účasť Dvora audítorov 
v spoločnom výbore pre rovnosť 
príležitostí a na akčnom pláne pre 
rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2020, 
ktoré sa zaoberajú aj otázkami veku 
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a zdravotného postihnutia; žiada Dvor 
audítorov, aby orgánu udeľujúcemu 
absolutórium podal správu o vykonávaní 
akčného plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uvádza, že geografická blízkosť 
Francúzska, Belgicka a Nemecka 
k Luxembursku môže byť dôvodom, prečo 
sú tieto tri štátne príslušnosti medzi 
zamestnancami Dvora audítorov celkovo 
nadmerne zastúpené; poukazuje však na 
pevný postoj Dvora audítorov, že pri 
prijímaní nových zamestnancov koná 
Dvor audítorov výlučne v záujme služby 
a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ako sa 
stanovuje v článku 7 služobného poriadku;

15. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, 
aby sa usiloval o ďalšie zlepšenia 
v súvislosti s geografickou vyváženosťou 
zamestnancov (najmä v prípade skupín 
AST 1 až 4 a 5 až 9, v ktorých je značné 
nadmerné zastúpenie určitých štátnych 
príslušností); vyzýva Dvor audítorov, aby 
pripravil akčný plán pre prijímanie 
nových zamestnancov s ohľadom na štátnu 
príslušnosť, ako sa stanovuje v článku 7 
služobného poriadku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Alin Mituța, Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uvádza, že geografická blízkosť 
Francúzska, Belgicka a Nemecka 
k Luxembursku môže byť dôvodom, prečo 
sú tieto tri štátne príslušnosti medzi 
zamestnancami Dvora audítorov celkovo 
nadmerne zastúpené; poukazuje však na 
pevný postoj Dvora audítorov, že pri 
prijímaní nových zamestnancov koná Dvor 
audítorov výlučne v záujme služby a bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť, ako sa 
stanovuje v článku 7 služobného poriadku;

15. uvádza, že geografická blízkosť 
Francúzska, Belgicka a Nemecka 
k Luxembursku môže byť dôvodom, prečo 
sú tieto tri štátne príslušnosti medzi 
zamestnancami Dvora audítorov celkovo 
nadmerne zastúpené; poukazuje však na 
pevný postoj Dvora audítorov, že pri 
prijímaní nových zamestnancov koná Dvor 
audítorov výlučne v záujme služby a bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť, ako sa 
stanovuje v článku 7 služobného poriadku; 
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vyzýva na prijatie opatrení zameraných na 
zlepšenie geografickej vyváženosti 
zamestnancov, a to aj na úrovni riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. konštatuje, že pružné formy 
organizácie práce sú k dispozícii pre 
všetkých zamestnancov s výnimkou 
určitých kategórií, pri ktorých to 
z praktických dôvodov nie je možné; 
konštatuje však, že veľkú väčšinu 
zamestnancov, ktorí využívali tieto formy 
organizácie práce v roku 2019, tvorili ženy 
(87 % zamestnankýň pracujúcich na 
čiastočný úväzok a 68 % zamestnankýň, 
ktoré čerpali rodičovskú dovolenku); 
vyzýva Dvor audítorov, aby túto situáciu 
zvážil v rámci svojich kariérnych 
príležitostí a politík v oblasti rozmanitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zohľadňuje pripomienky Dvora 
audítorov týkajúce sa vysokých životných 
nákladov v Luxembursku ako jedného 
z hlavných faktorov, ktoré vedú 
k ťažkostiam s prijímaním a udržaním 
zamestnancov; je znepokojený silnejúcim 
problémom rozdielov v kúpnej sile, ktorým 
čelia úradníci Únie vyslaní do 
Luxemburska;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. berie na vedomie opatrenia prijaté 
v súvislosti s bezpečnosťou zamestnancov, 
konkrétne pohotovostný plán na riešenie 
incidentov veľkého rozsahu, vnútorný 
postup v prípade možnej jadrovej havárie 
a dohodu s ESVČ o úrovni poskytovaných 
služieb s cieľom využiť jej poradenstvo 
v súvislosti s misiami do krajín s vysokou 
a kritickou úrovňou hrozieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta zriadenie výboru pre digitálne 
riadenie s cieľom pokročiť s digitálnou 
transformáciou auditu v rámci iniciatívy 
s názvom „ECA audit goes digital“ 
(Digitalizácia auditov Dvora audítorov); 
konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2019 
podporil desať audítorských úloh vrátane 
pilotného projektu využívania veľkých dát 
pri auditoch výkonnosti; žiada Dvor 
audítorov, aby podával Parlamentu správy 
o všetkých prekážkach, ktoré sa vyskytli 
pri žiadostiach o údaje od inštitúcií Únie 
v strojovo čitateľnom formáte;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta skutočnosť, že informačné 
systémy Dvora audítorov sú založené na 
pevných architektonických zásadách, 
v ktorých sa zohľadňuje prístup nákladov 
a prínosov vo vzťahu 
k medziinštitucionálne obstarávaným 
technológiám hlavného prúdu; konštatuje, 
že technológie s otvoreným zdrojovým 
kódom sa na Dvore audítorov používajú 
v súlade s týmito zásadami;

21. víta skutočnosť, že rozhodnutie 
Dvora audítorov č. 6-2019 o politike 
otvoreného prístupu a opakovanom 
použití dokumentov bolo zverejnené 
v apríli 2019 a že informačné systémy 
Dvora audítorov sú založené na pevných 
architektonických zásadách, v ktorých sa 
zohľadňuje prístup nákladov a prínosov vo 
vzťahu k medziinštitucionálne 
obstarávaným technológiám hlavného 
prúdu; víta skutočnosť, že technológie 
s otvoreným zdrojovým kódom sa na 
Dvore audítorov používajú v súlade 
s týmito zásadami; vyzýva Dvor audítorov, 
aby uprednostnil technológie s otvoreným 
zdrojovým kódom s cieľom zabrániť 
odkázanosti na určitého dodávateľa, 
zachovať si kontrolu nad vlastnými 
technickými systémami, poskytnúť 
pevnejšie záruky ochrany súkromia 
a údajov používateľov a zvýšiť 
bezpečnosť a transparentnosť pre 
verejnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. s uspokojením konštatuje, že Dvor 
audítorov v roku 2016 pripravil akčný 
plán, aby sa pripravil na všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov a dosiahol s 
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ním súlad hneď, ako sa toto nariadenie 
začalo uplatňovať na inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry Únie; konštatuje, že 
povinnosti v oblasti ochrany údajov 
a bezpečnosti informácií boli v roku 2019 
reštrukturalizované s cieľom rozdeliť 
a posilniť pridelené zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Dvor audítorov, aby dodržal 
odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov, aby sa 
opätovne prerokovala 
medziinštitucionálna licenčná dohoda 
a zmluva o implementácii, ktoré podpísali 
inštitúcie Únie s firmou Microsoft v roku 
2018, s cieľom dosiahnuť digitálnu 
suverenitu, zabrániť odkázanosti na 
jedného dodávateľa a nedostatočnej 
kontrole a zabezpečiť ochranu osobných 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. žiada Dvor audítorov, aby 
preskúmal možnosť pripojenia sa 

25. dôrazne odporúča Dvoru 
audítorov, aby sa pripojil k registru 
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k registru transparentnosti na základe 
dohody o úrovni poskytovaných služieb; 
uznáva medziinštitucionálnu spoluprácu 
prostredníctvom dohôd o úrovni 
poskytovaných služieb medzi Dvorom 
audítorov a ostatnými inštitúciami 
a orgánmi Únie; má záujem vedieť, či sa 
pred uzatvorením akejkoľvek dohody 
vykonáva analýza nákladov a prínosov;

transparentnosti na základe dohody 
o úrovni poskytovaných služieb; uznáva 
medziinštitucionálnu spoluprácu 
prostredníctvom dohôd o úrovni 
poskytovaných služieb medzi Dvorom 
audítorov a ostatnými inštitúciami 
a orgánmi Únie; má záujem vedieť, či sa 
pred uzatvorením akejkoľvek dohody 
vykonáva analýza nákladov a prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019 medzi Európskym úradom pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Dvorom 
audítorov s cieľom poskytnúť 
štruktúrovaný rámec spolupráce medzi 
OLAF-om a Dvorom audítorov a uľahčiť 
včasnú výmenu informácií medzi nimi 
podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/20136 a rozhodnutí Dvora audítorov 
týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; 
konštatuje, že toto dojednanie obsahuje aj 
ustanovenia o mimoprevádzkových 
otázkach, ako je organizácia kurzov 
odbornej prípravy, workshopov a výmeny 
zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 
Dvor audítorov nahlásil desať prípadov 
podozrení z podvodu v porovnaní 
s deviatimi prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán);

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019, ktoré poskytuje 
štruktúrovaný rámec medzi Európskym 
úradom pre boj proti podvodom (OLAF) 
a Dvorom audítorov a uľahčuje včasnú 
výmenu informácií medzi nimi podľa 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/20136 
a rozhodnutí Dvora audítorov týkajúcich sa 
vnútorných vyšetrovaní; konštatuje, že toto 
dojednanie obsahuje aj ustanovenia 
o mimoprevádzkových otázkach, ako je 
organizácia kurzov odbornej prípravy, 
workshopov a výmeny zamestnancov; 
konštatuje, že v roku 2019 Dvor audítorov 
nahlásil desať prípadov podozrení 
z podvodu v porovnaní s deviatimi 
prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán);

_________________ _________________
6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019 medzi Európskym úradom pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Dvorom 
audítorov s cieľom poskytnúť 
štruktúrovaný rámec spolupráce medzi 
OLAF-om a Dvorom audítorov a uľahčiť 
včasnú výmenu informácií medzi nimi 
podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/20136 a rozhodnutí Dvora audítorov 
týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; 
konštatuje, že toto dojednanie obsahuje aj 
ustanovenia o mimoprevádzkových 
otázkach, ako je organizácia kurzov 
odbornej prípravy, workshopov a výmeny 
zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 
Dvor audítorov nahlásil desať prípadov 
podozrení z podvodu v porovnaní 
s deviatimi prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán);

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019 medzi Európskym úradom pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Dvorom 
audítorov s cieľom poskytnúť 
štruktúrovaný rámec spolupráce medzi 
OLAF-om a Dvorom audítorov a uľahčiť 
včasnú výmenu informácií medzi nimi 
podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/20136 a rozhodnutí Dvora audítorov 
týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; víta 
skutočnosť, že toto dojednanie už vyústilo 
do účinnejšej spolupráce medzi Dvorom 
audítorov a OLAF-om, vytvorenia stálych 
kontaktných miest umožňujúcich časté 
výmeny informácií a poskytovania 
rýchlejšej a pravidelnejšej spätnej väzby 
v prípadoch, ktoré Dvor audítorov 
postúpil OLAF-u; konštatuje, že toto 
dojednanie obsahuje aj ustanovenia 
o mimoprevádzkových otázkach, ako je 
organizácia kurzov odbornej prípravy, 
workshopov a výmeny zamestnancov; 
konštatuje, že v roku 2019 Dvor audítorov 
nahlásil desať prípadov podozrení 
z podvodu v porovnaní s deviatimi 
prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán);

_________________ _________________
6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
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proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019 medzi Európskym úradom pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Dvorom 
audítorov s cieľom poskytnúť 
štruktúrovaný rámec spolupráce medzi 
OLAF-om a Dvorom audítorov a uľahčiť 
včasnú výmenu informácií medzi nimi 
podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/20136 a rozhodnutí Dvora audítorov 
týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; 
konštatuje, že toto dojednanie obsahuje aj 
ustanovenia o mimoprevádzkových 
otázkach, ako je organizácia kurzov 
odbornej prípravy, workshopov a výmeny 
zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 
Dvor audítorov nahlásil desať prípadov 
podozrení z podvodu v porovnaní 
s deviatimi prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán);

26. víta správne dojednanie podpísané 
v roku 2019 medzi Európskym úradom pre 
boj proti podvodom (OLAF) a Dvorom 
audítorov s cieľom poskytnúť 
štruktúrovaný rámec spolupráce medzi 
OLAF-om a Dvorom audítorov a uľahčiť 
včasnú výmenu informácií medzi nimi 
podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/20131a a rozhodnutí Dvora 
audítorov týkajúcich sa vnútorných 
vyšetrovaní; konštatuje, že toto dojednanie 
obsahuje aj ustanovenia 
o mimoprevádzkových otázkach, ako je 
organizácia kurzov odbornej prípravy, 
workshopov a výmeny zamestnancov; 
konštatuje, že v roku 2019 Dvor audítorov 
nahlásil desať prípadov podozrení 
z podvodu v porovnaní s deviatimi 
prípadmi v roku 2018 (osem 
identifikovaných v priebehu audítorskej 
práce a dve oznámenia od tretích strán); 
žiada Dvor audítorov, aby informoval 
Výbor Európskeho parlamentu pre 
kontrolu rozpočtu o tom, ako príslušné 
orgány riešili tieto prípady podozrenia 
z podvodu;

_________________ _________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
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z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 
a nariadenie Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 
a nariadenie Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. konštatuje, že európska 
ombudsmanka vyzvala Dvor audítorov 
(v súvislosti s konzultáciou uskutočnenou 
so všetkými inštitúciami Únie), aby sa 
vyjadril k návrhu odporúčaní 
ombudsmanky s názvom Používanie 
úradných jazykov EÚ pri komunikácii 
s verejnosťou – Praktické odporúčania pre 
administratívu EÚ (prípad 
SI/98/2018/DDJ), v odpovedi na čo Dvor 
audítorov uviedol, že jeho súčasná politika 
je už v súlade s týmito odporúčaniami;

30. konštatuje, že európska 
ombudsmanka vyzvala Dvor audítorov 
(v súvislosti s konzultáciou uskutočnenou 
so všetkými inštitúciami Únie), aby sa 
vyjadril k návrhu odporúčaní 
ombudsmanky s názvom Používanie 
úradných jazykov EÚ pri komunikácii 
s verejnosťou – Praktické odporúčania pre 
administratívu EÚ (prípad 
SI/98/2018/DDJ), v odpovedi na čo Dvor 
audítorov uviedol, že jeho súčasná politika 
je už v súlade s týmito odporúčaniami; 
žiada, aby sa do tohto procesu zahrnuli aj 
národné posunkové jazyky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
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Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. konštatuje, že Dvor audítorov 
používa tieto kanály sociálnych médií: 
LinkedIn, Facebook, Instagram a Twitter, 
a že príspevky na sociálnych médiách 
týkajúce sa publikácií Dvora audítorov 
boli zobrazené takmer 24 miliónov ráz, čo 
je štvornásobne viac ako v roku 2018; 
konštatuje, že počet sledovateľov sa zvýšil 
o 31 %; vyzýva Dvor audítorov, aby 
zabezpečil svoju účasť na bezplatných 
sieťach sociálnych médií s otvoreným 
zdrojovým kódom, ako je Mastodon, 
s cieľom dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť a širší dosah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku, ako je napríklad meranie miery 
plnenia odporúčaní Dvora audítorov; 
konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov 
vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; 
konštatuje, že Dvor audítorov vydal šesť 
výročných správ, tri stanoviská, 18 
podkladových dokumentov k auditu a štyri 

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku; s uznaním konštatuje, že 
z analýzy Dvora audítorov vyplynulo, že 
96 % odporúčaní z výročnej správy za rok 
2015 a 94 % odporúčaní z osobitných 
správ z roku 2015 bolo vykonaných v plnej 
miere, vo väčšine ohľadov alebo 
v niektorých ohľadoch; konštatuje, že Dvor 
audítorov vydal šesť výročných správ, tri 
stanoviská, 18 podkladových dokumentov 
k auditu a štyri ďalšie publikácie, ktoré 
tvoria súčasť celkového počtu 67 
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ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť 
celkového počtu 67 publikácií, ktoré Dvor 
audítorov vydal v roku 2019;

publikácií, ktoré Dvor audítorov vydal 
v roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku, ako je napríklad meranie miery 
plnenia odporúčaní Dvora audítorov; 
konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov 
vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; 
konštatuje, že Dvor audítorov vydal šesť 
výročných správ, tri stanoviská, 18 
podkladových dokumentov k auditu a štyri 
ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť 
celkového počtu 67 publikácií, ktoré Dvor 
audítorov vydal v roku 2019;

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku, ako je napríklad meranie miery 
plnenia odporúčaní Dvora audítorov; 
konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov 
vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; 
konštatuje, že Dvor audítorov vydal šesť 
výročných správ, 36 osobitných správ, tri 
stanoviská, 18 podkladových dokumentov 
k auditu a štyri ďalšie publikácie, ktoré 
tvoria súčasť celkového počtu 67 
publikácií, ktoré Dvor audítorov vydal 
v roku 2019; konštatuje, že v roku 2019 
bolo približne 52 % audítorských zdrojov 
Dvora audítorov použitých na účely jeho 
vyhlásenia o vierohodnosti a finančných 
auditov agentúr a iných orgánov Únie; 
žiada Dvor audítorov, aby vypracoval 
správu o vplyve svojich osobitných správ 
a iných produktov a spokojnosti s nimi, 
ako aj o vybraných témach auditov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku, ako je napríklad meranie miery 
plnenia odporúčaní Dvora audítorov; 
konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov 
vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; 
konštatuje, že Dvor audítorov vydal šesť 
výročných správ, tri stanoviská, 18 
podkladových dokumentov k auditu a štyri 
ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť 
celkového počtu 67 publikácií, ktoré Dvor 
audítorov vydal v roku 2019;

32. uznáva, že Dvor audítorov 
uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného 
pokroku, ako je napríklad meranie miery 
plnenia odporúčaní Dvora audítorov; 
konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov 
vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; 
konštatuje, že Dvor audítorov vydal šesť 
výročných správ, tri stanoviská, 18 
podkladových dokumentov k auditu a štyri 
ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť 
celkového počtu 67 publikácií, ktoré Dvor 
audítorov vydal v roku 2019; vyzýva Dvor 
audítorov, aby zvážil preskúmanie svojich 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
s cieľom zlepšiť podávanie správ 
pomocou lepšie vymedzených cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. vyzýva Dvor audítorov, aby 
preskúmal ďalšie spôsoby, ako poskytnúť 
viac informácií o administratívnych 
výdavkoch ostatných inštitúcií Únie 
v súvislosti s udelením absolutória; 
opakovane zdôrazňuje, že na prijatie 
celkového audítorského prístupu je 
potrebná intenzívnejšia audítorská práca 
a lepšie cielené hodnotenie; opakuje svoju 
výzvu na cielenejšie preskúmanie 
administratívnych výdavkov a podporných 
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činností iných inštitúcií Únie, najmä 
pokiaľ ide o témy, ktoré nadobúdajú väčší 
význam alebo sú dokonca kritické;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. víta skutočnosť, že Dvor audítorov 
zaznamenal výrazné zvýšenie záujmu 
médií, pričom mimoriadne vysokú mieru 
pozornosti si vyslúžili jeho osobitné 
správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Ryszard Czarnecki

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32b. víta úsilie Dvora audítorov 
vypracovať v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách osobitné správy 
vo všeobecnosti do 13 mesiacov, 
a poznamenáva, že priemerný čas na 
vypracovanie osobitných správ je stále 
dlhší ako určený časový limit;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. konštatuje, že Súdny dvor zistil, že 
pán Pinxten porušil Kódex správania 
členov Dvora audítorov tým, že zneužil 
práva a výsady spojené s jeho pozíciou 
v rámci činností, ktoré nesúviseli s jeho 
funkciou, a to tým, že mal neodôvodnené 
absencie, nepriznal vonkajšie činnosti, 
zasielal dôverné informácie nepovoleným 
spôsobom, ako aj tým, že sa dostal do 
konfliktu záujmov; víta skutočnosť, že 
Dvor audítorov požiadal úrad OLAF, aby 
viedol vyšetrovanie, predložil vec 
Súdnemu dvoru a zaviazal sa uplatniť 
odporúčané sankcie v záujme náhrady 
všetkých strát v rozpočte Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. konštatuje, že pri audite sa ukázalo, 
že prípad bývalého člena vyšetrovaného 
OLAF-om bol ojedinelým prípadom; 
zdôrazňuje, že v správe sa dospelo 
k záveru, že na systémy riadenia a kontroly 
Dvora audítorov mali vplyv určité 
nedostatky, ktoré sa však odvtedy účinne 
opravili, a že celkovo sú v súčasnosti 
zavedené postupy riadenia a kontroly 
spoľahlivé; berie na vedomie, že IAS vydal 
odporúčania zamerané na ďalšie 
zlepšovanie systému riadenia a kontroly, že 
správa o audite bola prísne dôverná a že 
táto správa bola doručená všetkým členom 
a generálnemu tajomníkovi Dvora 
audítorov;

34. konštatuje, že pri audite sa ukázalo, 
že prípad bývalého člena vyšetrovaného 
OLAF-om bol ojedinelým prípadom; 
konštatuje, že v správe sa dospelo 
k záveru, že na systémy riadenia a kontroly 
Dvora audítorov mali vplyv určité 
nedostatky, ktoré sa však odvtedy účinne 
opravili, a že celkovo sú v súčasnosti 
zavedené postupy riadenia a kontroly 
spoľahlivé; berie na vedomie, že IAS vydal 
odporúčania zamerané na ďalšie 
zlepšovanie systému riadenia a kontroly, že 
správa o audite bola prísne dôverná a že 
táto správa bola doručená všetkým členom 
a generálnemu tajomníkovi Dvora 
audítorov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. berie na vedomie návrh 
generálneho advokáta Hogana zo 
17. decembra 20201a, v ktorom jasne 
uvádza, že došlo k porušeniu povinností 
vyplývajúcich z funkcie člena Dvora 
audítorov, a odporúča, aby sa od dátumu 
vydania rozsudku v danej veci uložila 
pánovi Pinxtenovi sankcia, ktorá 
zodpovedá odňatiu dvoch tretín jeho 
dôchodkových nárokov a iných 
súvisiacich požitkov;
_________________
1a Vec C-130/19, Európsky dvor 
audítorov/Karel Pinxten (článok 286 
ods. 6 ZFEÚ – Porušenie povinností 
vyplývajúcich z funkcie bývalého člena 
Dvora audítorov Európskej únie –
 Zbavenie nároku na dôchodok alebo iné 
požitky poskytované namiesto dôchodku)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. víta, že sa IAS domnieva, že sa pre 
väčšinu vysokorizikových oblastí práce 
riaditeľstiev generálneho sekretariátu 
celkovo uskutočnili spoľahlivé ex post 
kontroly, a to na základe registra rizík 
a operačných cieľov; oceňuje, že ho (najmä 
v súvislosti s predchádzajúcimi 
problémami, ktoré OLAF identifikoval pri 
vyšetrovaní bývalého člena Dvora 

37. víta, že sa IAS domnieva, že sa pre 
väčšinu vysokorizikových oblastí práce 
riaditeľstiev generálneho sekretariátu 
celkovo uskutočnili spoľahlivé ex post 
kontroly, a to na základe registra rizík 
a operačných cieľov; oceňuje, že ho (najmä 
v súvislosti s predchádzajúcimi 
problémami, ktoré OLAF identifikoval pri 
vyšetrovaní bývalého člena Dvora 
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audítorov) IAS informoval o tom, že 
nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli 
také významné, že by sa nimi vážne 
spochybnila celková spoľahlivosť 
systémov vnútornej kontroly zavedených 
povoľujúcim úradníkom vymenovaným 
delegovaním, pokiaľ ide o zákonnosť 
a správnosť finančných operácií 
v roku 2019;

audítorov) IAS informoval o tom, že 
nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli 
také významné, že by sa nimi vážne 
spochybnila celková spoľahlivosť 
systémov vnútornej kontroly zavedených 
povoľujúcim úradníkom vymenovaným 
delegovaním, pokiaľ ide o zákonnosť 
a správnosť finančných operácií 
v roku 2019, a takéto informácie by ocenil 
aj v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. súhlasí so súčasnou stratégiou 
Dvora audítorov zlepšiť pridanú hodnotu 
vyhlásenia o vierohodnosti, sústrediť sa 
viac na aspekty výkonnosti činnosti Únie 
a uistiť sa, že sa adresátom odovzdáva 
jasný odkaz; pripomína, že v roku 2019 
skupina štyroch najvyšších kontrolných 
inštitúcií (najvyšších kontrolných inštitúcií 
Estónska, Holandska, Dánska a Spojených 
štátov) vykonala partnerské preskúmanie 
stratégie Dvora audítorov; konštatuje, že 
táto správa bola zverejnená v marci 2020 
a že poskytuje cenný prínos pre budúcu 
stratégiu;

38. súhlasí so súčasnou stratégiou 
Dvora audítorov zlepšiť pridanú hodnotu 
vyhlásenia o vierohodnosti, sústrediť sa 
viac na aspekty výkonnosti činnosti Únie 
a uistiť sa, že sa adresátom odovzdáva 
jasný odkaz; konštatuje, že v roku 2019 
skupina štyroch najvyšších kontrolných 
inštitúcií (najvyšších kontrolných inštitúcií 
Estónska, Holandska, Dánska a Spojených 
štátov) vykonala partnerské preskúmanie 
stratégie Dvora audítorov; konštatuje, že 
táto správa bola zverejnená v marci 2020 
a že poskytuje cenný prínos pre budúcu 
stratégiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že poľská vláda nominovala pána 
Opiołu a následne ho Rada vymenovala 
do Dvora audítorov, a to aj napriek tomu, 
že prevažná väčšina Parlamentu (536 
hlasov proti a 156 hlasov za) bola proti 
jeho kandidatúre z dôvodu jeho zapojenia 
do vnútroštátnych politík, jasného 
nedostatku skúseností v oblasti kontroly 
rozpočtu a predchádzajúceho zneužitia 
štátneho majetku na účely politickej 
kampane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky;

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poukazuje nové 
pravidlá týkajúce sa zvýšenej 
transparentnosti, pokiaľ ide o používanie 
služobných vozidiel a vodičov, aby sa 
zabezpečilo, že cesty členov budú súvisieť 
s výkonom ich povinností; poznamenáva, 
že nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Isabel García Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky;

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky; žiada Dvor audítorov, aby 
Parlament náležite informoval 
o monitorovaní nákladov a úspor 
súvisiacich so správou vozového parku; 
ďalej zastáva názor, že služobné vozidlá 
by sa za žiadnych okolností nemali 
používať na súkromné účely; domnieva 
sa, že takáto praktika môže poškodiť 
dobré meno Dvora audítorov a vo 
všeobecnosti aj inštitúcií Únie; žiada preto 
Dvor audítorov, aby prehodnotil túto 
otázku a informoval Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
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výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky;

výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky; opakovane zdôrazňuje svoj 
názor, že služobné vozidlá by sa za 
žiadnych okolností nemali používať na 
súkromné účely vzhľadom na to, že takáto 
praktika môže poškodiť dobré meno 
Dvora audítorov a vo všeobecnosti aj 
inštitúcií Únie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 

39. poznamenáva, že členovia sú 
oprávnení využívať služobné vozidlá pri 
výkonne svojich úradných povinností; 
poznamenáva, že využívanie služobných 
vozidiel na iné cesty je doplnkové 
k vykonávaniu takýchto povinností a že od 
1. januára 2017 značne poklesli náklady 
a kilometre súvisiace s využívaním 
služobných vozidiel; poznamenáva, že 
nové pravidlá nadobudli účinnosť 
1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol 
mesačný príspevok vo výške 100 EUR za 
neslužobné využívanie vozidiel, ako aj 
zodpovednosť zo strany členov 
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a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky;

a generálneho tajomníka za určité náklady 
a poplatky; zastáva názor, že vozidlá 
Dvora audítorov by sa mali používať len 
na úradné účely; žiada Dvor audítorov, 
aby zvážil prijatie nových pravidiel 
týkajúcich sa používania vozidiel, keďže 
mesačný poplatok nie je vzhľadom na 
skutočné náklady pre rozpočet Únie 
primeraný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 39 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Dvor audítorov vykonal len veľmi 
obmedzený počet následných opatrení 
v súvislosti s odsekom 18 uznesenia 
o udelení absolutória za rok 2018 
o potrebe registra dovoleniek pre členov 
Dvora audítorov; berie na vedomie, že 
Dvor audítorov zváži vykonanie 
porovnávacej analýzy pravidiel 
a najlepších postupov, ktoré sa používajú 
v iných inštitúciách Únie, pokiaľ ide 
o prítomnosť a neprítomnosť 
vysokopostavených verejných činiteľov 
Únie, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 
2016/300; pripomína, že Parlament jasne 
vyzval Dvor audítorov, aby zaviedol 
postupy na vedenie registra ročnej 
dovolenky, pracovnej neschopnosti 
a neprítomnosti členov v práci z iných 
dôvodov s cieľom zabezpečiť, aby sa 
všetky prípady neprítomnosti členov 
riadne zaznamenávali; zdôrazňuje, že 
súčasná prax by mohla oslabiť dôveru 
občanov a inštitúcií Únie v Dvor 
audítorov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. oceňuje skutočnosť, že v súvislosti 
s povinnosťami členov zúčastňovať sa na 
všetkých zasadnutiach členov, komôr 
a správneho výboru, do ktorého patria, sa 
na sekretariáte Dvora audítorov vedie 
prezenčná listina; konštatuje, že sa na nej 
uvádza prítomnosť a neprítomnosť členov 
a takisto sa v nej vyznačuje, čiu 
neprítomnosť predseda považuje za 
ospravedlnenú; konštatuje, že prezenčná 
listina je súčasťou pravidiel Dvora 
audítorov, ktorými sa vykonáva jeho 
rokovací poriadok;

40. konštatuje, že v súvislosti 
s povinnosťami členov zúčastňovať sa na 
všetkých zasadnutiach členov, komôr 
a správneho výboru, do ktorého patria, sa 
na sekretariáte Dvora audítorov vedie 
prezenčná listina; konštatuje, že sa na nej 
uvádza prítomnosť a neprítomnosť členov 
a takisto sa v nej vyznačuje, čiu 
neprítomnosť predseda považuje za 
ospravedlnenú; konštatuje, že prezenčná 
listina je súčasťou pravidiel Dvora 
audítorov, ktorými sa vykonáva jeho 
rokovací poriadok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. žiada Dvor audítorov, aby poskytol 
informácie o výsledkoch troch sťažností na 
obťažovanie, ktoré boli oznámené 
a prešetrené v roku 2019; konštatuje, že sa 
vybavili v súlade s postupmi stanovenými 
v politike na udržiavanie uspokojivého 
pracovného prostredia a na boj proti 
psychologickému a sexuálnemu 
obťažovaniu; konštatuje, že pokiaľ ide 
o výdavky, vyšetrovanie každého prípadu 
sa uskutočnilo interne, a teda si 
nevyžiadalo žiadne ďalšie náklady; 
konštatuje, že sa počíta s tým, že sa bude 
politika Dvora audítorov v oblasti ochrany 
zamestnancov pred obťažovaním 
prehodnocovať každé tri roky a že toto 

41. žiada Dvor audítorov, aby poskytol 
informácie o výsledkoch troch sťažností na 
obťažovanie oznámených a prešetrených 
v roku 2019; konštatuje, že sa vybavili 
v súlade s postupmi stanovenými v politike 
na udržiavanie uspokojivého pracovného 
prostredia a na boj proti psychologickému 
a sexuálnemu obťažovaniu; uznáva, že 
pokiaľ ide o výdavky, vyšetrovanie 
každého prípadu sa uskutočnilo interne, 
a teda si nevyžiadalo žiadne ďalšie 
náklady; víta zámer prehodnotiť politiku 
Dvora audítorov v oblasti ochrany 
zamestnancov pred obťažovaním každé tri 
roky a skutočnosť, že by sa toto 
prehodnotenie malo uskutočniť v roku 
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prehodnotenie by sa malo uskutočniť 
v roku 2020;

2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. zdôrazňuje skutočnosť, že najvyššie 
kontrolné inštitúcie Poľska a Chorvátska 
vykonali významné partnerské 
preskúmanie etického rámca Dvora 
audítorov; poznamenáva, že podľa 
partnerských stanovísk by sa mal systém 
etickej kontroly Dvora audítorov ďalej 
vylepšiť, a to komplexnejším posúdením 
rizík v oblasti etiky, väčšou 
konzistentnosťou a jasnosťou jeho 
pravidiel v oblasti etiky a lepšími 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami;

42. zdôrazňuje skutočnosť, že najvyššie 
kontrolné inštitúcie Poľska a Chorvátska 
vykonali významné partnerské 
preskúmanie etického rámca Dvora 
audítorov; poznamenáva, že podľa 
partnerských stanovísk by sa mal systém 
etickej kontroly Dvora audítorov ďalej 
vylepšiť, a to komplexnejším posúdením 
rizík v oblasti etiky, väčšou 
konzistentnosťou a jasnosťou jeho 
pravidiel v oblasti etiky a lepšími 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami; vyzýva na posilnenie 
vzájomnej spolupráce s budúcim 
nezávislým orgánom pre etiku, ktorá 
povedie k stabilnej výmene informácií 
v rámci príslušných mandátov Dvora 
audítorov a nezávislého orgánu pre etiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva Dvor audítorov, aby 
poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 

43. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, 
aby poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
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s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení, ktorými by sa 
zvýšila ich spoľahlivosť; súhlasí s tým, že 
etický výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže 
predseda a členovia si od neho môžu 
vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek 
otázke týkajúcej sa etiky a pri výklade 
kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 
činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo predstavuje účinný 
nástroj na zaručenie neexistencie konfliktu 
záujmov.

s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení, ktorými by sa 
zvýšila ich spoľahlivosť; súhlasí s tým, že 
etický výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže 
predseda a členovia si od neho môžu 
vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek 
otázke týkajúcej sa etiky a pri výklade 
kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 
činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo predstavuje účinný 
nástroj na zaručenie neexistencie konfliktu 
záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva Dvor audítorov, aby 
poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení, ktorými by sa 
zvýšila ich spoľahlivosť; súhlasí s tým, že 
etický výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže 
predseda a členovia si od neho môžu 
vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek 
otázke týkajúcej sa etiky a pri výklade 
kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 

43. vyzýva Dvor audítorov, aby 
poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení, ktorými by sa 
zvýšila ich spoľahlivosť; opakovane však 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
vyhlásenia o záujmoch predkladajú osoby, 
ktorých sa týkajú, z vlastnej iniciatívy, a že 
vzhľadom na súčasný právny rámec nemá 
ani Dvor audítorov, ani jeho etický výbor, 
žiadne vyšetrovacie právomoci na 
kontrolu vierohodnosti a úplnosti 
oznamovaných údajov; vyzýva Dvor 
audítorov, aby zabezpečil, aby členovia 
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činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo predstavuje účinný 
nástroj na zaručenie neexistencie konfliktu 
záujmov.

predkladali vyhlásenia o záujmoch 
namiesto vyhlásení o neexistencii 
konfliktu záujmov; zdôrazňuje, že je 
potrebné posilniť súčasné postupy vrátane 
postupov etického výboru, aby sa 
zabezpečila absencia konfliktu záujmov; 
súhlasí s tým, že etický výbor zohráva 
dôležitú úlohu, keďže predseda a členovia 
si od neho môžu vyžiadať poradenstvo pri 
akejkoľvek otázke týkajúcej sa etiky a pri 
výklade kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 
činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo však nemožno 
považovať za účinný nástroj na zaručenie 
neexistencie konfliktu záujmov, ako už 
bolo zdôraznené v minuloročnom 
uznesení o udelení absolutória;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Mikuláš Peksa
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva Dvor audítorov, aby 
poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení, ktorými by sa 
zvýšila ich spoľahlivosť; súhlasí s tým, že 
etický výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže 
predseda a členovia si od neho môžu 
vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek 
otázke týkajúcej sa etiky a pri výklade 

43. vyzýva Dvor audítorov, aby 
poskytol informácie o akýchkoľvek 
rozhodnutiach prijatých v súvislosti 
s procesom preskúmania a zmeny kódexu 
správania pre svojich členov; podporuje 
závery partnerského preskúmania, pokiaľ 
ide o potrebu zaviesť pravidelné 
aktualizácie vyhlásení o záujmoch, 
ktorými by sa zvýšila ich spoľahlivosť; 
súhlasí s tým, že etický výbor zohráva 
dôležitú úlohu, keďže predseda a členovia 
si od neho môžu vyžiadať poradenstvo pri 
akejkoľvek otázke týkajúcej sa etiky a pri 
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kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 
činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo predstavuje účinný 
nástroj na zaručenie neexistencie konfliktu 
záujmov.

výklade kódexu správania; okrem toho 
poznamenáva, že výbor je poverený 
schvaľovaním každej externej činnosti 
vykonávanej členmi vrátane bývalých 
členov, ktorí majú v úmysle vykonávať 
činnosť počas roka po tom, ako z Dvora 
audítorov odídu, čo predstavuje účinný 
nástroj na zaručenie neexistencie konfliktu 
záujmov.

Or. en


