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28.4.2015 A8-0144/13 

Predlog spremembe  13 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. ugotavlja, da so proračunski prenosi 

ob koncu lanskega leta znašali 

71,5 milijona EUR, kar je 4 % skupnega 

proračuna; meni, da je to jasen znak, da 

je bilo predvidenih preveč proračunskih 

sredstev, zato meni, da bi približno 2-

odstotno povečanje za to leto popolnoma 

zadostovalo za financiranje potreb 

Parlamenta; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Predlog spremembe  14 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. vseeno meni, da glede na krizo, ki se 

še kar nadaljuje, povečanje nadomestila 

za sekretariate evropskih poslancev ni 

primerno; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Predlog spremembe  15 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. zahteva, naj poslanci z dokazi 

upravičijo 50 % svojih izdatkov, kritih z 

nadomestilom splošnih stroškov; meni, da 

bi to pokazalo, ali je sedanja višina tega 

nadomestila upravičena; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Predlog spremembe  16 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. je izredno presenečen nad velikim 

povečanjem izdatkov za informacijsko 

tehnologijo, ki večinoma niso povezani z 

varnostjo; se sprašuje, zakaj je potrebno 

povečanje sredstev za prevajanje za 

3,9 milijona EUR in sredstev za človeške 

vire za 3,6 milijona EUR; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Predlog spremembe  17 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba zaradi vse pogostejše 

uporabe elektronskih medijev in opreme 

posebno pozornost nameniti varnosti 

informacijske tehnologije, da se zagotovi 

najvišja možna varnostna raven za 

informacijske in komunikacijske sisteme; 

meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju temeljiti na jasni oceni potreb 

Parlamenta, o njih pa je treba odločati v 

sklopu proračunskega postopka; 

23. meni, da je treba zaradi vse pogostejše 

uporabe elektronskih medijev in opreme 

posebno pozornost nameniti varnosti 

informacijske tehnologije, da se zagotovi 

najvišja možna varnostna raven za 

informacijske in komunikacijske sisteme; 

meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju temeljiti na jasni oceni potreb 

Parlamenta, o njih pa je treba odločati v 

sklopu proračunskega postopka; meni, da 

bi kibernetsko varnost najbolje dosegli z 

obsežnejšo uporabo odprtokodne 

programske opreme in šifriranja; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Predlog spremembe  18 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. meni, da je za pokritje preostalih 

gradbenih stroškov za KAD bolje najeti 

posojilo in se tako izogniti prevelikemu 

povečanju proračuna Parlamenta; je 

prepričan, da bi lahko s presežki ob koncu 

leta tako posojilo hitreje odplačali; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Predlog spremembe  19 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. je naklonjen zamisli, da bi v velikih 

evropskih mestih postavili replike zelo 

uspešnega Parlamentariuma; meni pa, da 

bi to morali najprej izpeljati v državah 

članicah, kjer je evroskepticizem resničen 

problem; zato ne verjame, da bi moral biti 

Berlin mesto, kjer bo stala prva replika; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Predlog spremembe  20 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30b. zahteva, da se je treba potruditi in 

socialno ogroženim državljanom in tistim, 

ki sodelujejo v projektih socialnega 

sklada, olajšati obisk središča za 

obiskovalce; poziva generalnega 

sekretarja, naj v sodelovanju in 

usklajevanju z železnicami pripravi 

predlog o povračilu potnih stroškov za 

določene razdalje in v okviru določenih 

omejitev; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Predlog spremembe  21 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30c. poziva k oceni stroškov, povezanih z 

uradnimi skupinami obiskovalcev 

evropskih poslancev; meni, da dodeljena 

sredstva ne zadostujejo več, saj se zneski 

več let niso spremenili, medtem ko so cene 

nastanitve in letalskih prevozov vztrajno 

rasle; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Predlog spremembe  22 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

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

2015/2012(BUD) 

Predlog resolucije 

Podnaslov, odstavka 30 d in 30 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Okoljski odtis Parlamenta 

 30d. ponovno poudarja odgovornost 

Parlamenta, da deluje trajnostno; 

pozdravlja prizadevanja za delovno okolje 

brez papirja in pomembno tekoče delo v 

sklopu pristopa EMAS; je prepričan, da 

proces EMAS potrebuje stalno 

proračunsko podporo; 

 30e. prosi za oceno rezultatov 

prostovoljnega pristopa v zvezi s potovanji 

v poslovnem razredu na kratkih 

razdaljah; 

Or. en 

 

 

 


