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28.4.2015 A8-0144/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da bi moral Parlament ravnati 

zgledno in se še posebej potruditi, da 

njegov proračun ne bo preobsežen in da se 

proračunski odhodki v primerjavi z 

letom 2015 ne bodo preveč povečali; 

poudarja, da bi bilo treba proračun za 

leto 2016 zastaviti na stvarni osnovi in da 

bi moral biti skladen z načeloma 

proračunske discipline in dobrega 

finančnega poslovodenja; 

6. meni, da bi moral Parlament ravnati 

zgledno in se še posebej potruditi, da 

njegov proračun ne bo preobsežen in da se 

proračunski odhodki v primerjavi z letom 

2015 ne bodo povečali; poudarja, da bi bilo 

treba proračun za leto 2016 zastaviti na 

stvarni osnovi in da bi moral biti skladen z 

načeloma proračunske discipline in 

dobrega finančnega poslovodenja; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 

dovolj sredstev, da bodo poslanci novega 

sklica Parlamenta lahko opravljali svoj 

mandat, ta institucija pa bo imela večje 

zmogljivosti za uveljavljanje svojih 

pristojnosti; poudarja, da je treba v letu 

2016 nujno pokriti zakonske in obvezne 

odhodke; 

8. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 

dovolj sredstev, da bodo poslanci novega 

sklica Parlamenta lahko opravljali svoj 

mandat, ta institucija pa bo imela večje 

zmogljivosti za uveljavljanje svojih 

pristojnosti, vendar meni, da bi bilo 

vsakršno povečanje nadomestila za 

parlamentarno pomoč neprimerno; 

poudarja, da je treba v letu 2016 nujno 

pokriti zakonske in obvezne odhodke; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. obžaluje ogromno povečanje sredstev 

za evropske politične stranke in fundacije; 

meni, da ta proračunska postavka ni 

prednostne narave, ampak način za 

zapravljanje denarja davkoplačevalcev 

EU; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi bilo treba pri skupnem 

povečanju odhodkov Parlamenta v 

proračunu za leto 2016 v primerjavi z 

letom 2015 upoštevati ta dejavnika: 

10. meni, da povečanje odhodkov 

Parlamenta v proračunu za leto 2016 v 

primerjavi z letom 2015 ni potrebno; 

i) stopnja povečanja trenutnih odhodkov 

ne sme preseči 1,6 %; 

 

ii) raven izrednih odhodkov, ki bodo v letu 

2016 potrebni za izboljšanje varnosti stavb 

Parlamenta in kibernetske varnosti v 

Bruslju, ne sme preseči 

15 milijonov EUR; 

 

poudarja, da bodo zaradi tega potrebni 

prihranki na drugih področjih; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je določil, da bodo tekoči/operativni 

odhodki v letu 2016 znašali 

1.823.648.600 EUR, kar je 1,6 % več kot v 

proračunu za leto 2015, in je v predlog 

načrta prihodkov in odhodkov dodal 

izjemne odhodke v znesku 

15 milijonov EUR, ki bodo v letu 2016 

potrebni za zavarovanje stavb v Bruslju in 

za kibernetsko varnost Parlamenta; 

12. je določil, da bodo odhodki v letu 2016 

znašali 1.794.929.112 EUR, toliko kot v 

proračunu za leto 2015, in meni, da bi 

morali izjemne odhodke v znesku 

15 milijonov EUR, ki bodo v letu 2016 

potrebni za zavarovanje stavb v Bruslju in 

za kibernetsko varnost Parlamenta, pokriti 

s prihranki v drugih proračunskih 

vrsticah; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da Parlament potrebuje sodobno 

in učinkovito delovno okolje za poslance in 

uslužbence; 

20. meni, da Parlament potrebuje sodobno 

in učinkovito delovno okolje za poslance in 

uslužbence; vsekakor pa svari pred 

sprejemanjem nepotrebnih in dragih 

določitev, ne da bi bila prej opravljena 

temeljita analiza stroškovne učinkovitosti; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poziva generalnega sekretarja, naj 

Odboru za proračun poroča o oceni 

parlamentarne volilne kampanje v letu 

2014, pa tudi o učinkovitosti ukrepov 

Parlamenta za komuniciranje s splošno 

javnostjo; 

28. poziva generalnega sekretarja, naj 

Odboru za proračun poroča o oceni 

parlamentarne volilne kampanje v letu 

2014, pa tudi o učinkovitosti ukrepov 

Parlamenta za komuniciranje s splošno 

javnostjo; opozarja na svoje pomisleke 

glede porabe javnega denarja za tovrstne 

propagandne kampanje;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. poziva predsedstvo, naj poskrbi za 

neodvisno oceno prve evropske prireditve 

za mlade, preden se loti organizacije 

naslednje; 

30. poziva predsedstvo, naj poskrbi za 

neodvisno oceno prve in drage evropske 

prireditve za mlade, preden se loti 

organizacije naslednje; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. ugotavlja, da se bo Hiša evropske 

zgodovine predvidoma odprla leta 2016; 

od generalnega sekretarja zahteva, naj 

Odboru za proračun še pred obravnavo v 

Parlamentu jeseni 2015 predloži 

posodobljen proračunski načrt za 

naslednjih pet let z operativnimi stroški za 

delovanje Hiše evropske zgodovine od 

odprtja, vključno s prispevkom Komisije; 

opozarja, da je bila v proračunu za leto 

2014 v oddelku III proračuna Unije 

ustvarjena nova proračunska vrstica 16 

03 04 – „Hiša evropske zgodovine“ za 

prispevek Komisije k stroškom delovanja 

te ustanove;  

31. meni, da je Hiša evropske zgodovine 

nepotrebna, saj ima že Parlamentarium 

poseben oddelek, posvečen zgodovini 

evropskega povezovanja; zato poziva 

generalnega sekretarja, naj razmisli o 

alternativnih rabah stavbe Eastman in o 

opustitvi projekta za Hišo evropske 

zgodovine; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 – oddelek I – Parlament 

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja predlog o kadrovski 

okrepitvi sekretariatov parlamentarnih 

odborov, da bodo poslanci deležni 

potrebne podpore pri nadzoru, zlasti 

parlamentarni odbori, ki so odgovorni 

oziroma bodo odgovorni za največje 

število izvedbenih in delegiranih aktov; 

35. pozdravlja predlog o kadrovski 

okrepitvi sekretariatov parlamentarnih 

odborov, da bodo poslanci deležni 

potrebne podpore pri nadzoru, zlasti 

parlamentarni odbori, ki so odgovorni 

oziroma bodo odgovorni za največje 

število izvedbenih in delegiranih aktov; 

poudarja, da bi smeli te okrepitve izvajati 

izključno s premestitvami zaposlenih; 

Or. en 

 

 

 


