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21.10.2015 A8-0298/22 

Predlog spremembe  22 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28b. ponavlja, da odobrenih sredstev za 

skupno kmetijsko politiko in drugih 

proračunskih sredstev ne bi smeli 

uporabiti za financiranje smrtonosnih 

bikoborb; opominja, da je takšno 

financiranje očitna kršitev evropske 

konvencije o zaščiti rejnih živali 

(Direktiva sveta št. 98/58/ES); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Predlog spremembe  23 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. sklene povečati sredstva za agencije, ki 

opravljajo naloge v zvezi z migracijo, za 

skupaj 26 milijonov EUR, pri čemer bo 

Evropski azilni podporni urad (EASO) 

prejel največ, in sicer 12 milijonov EUR 

več kot v predlogu proračuna; opominja, da 

ima ta agencija osrednjo usklajevalno 

vlogo pri izvajanju začasnih ukrepov na 

področju mednarodne zaščite, prizadete 

države članice pa jo vse pogosteje prosijo 

za pomoč; 

34. sklene povečati sredstva za agencije, ki 

opravljajo naloge v zvezi z migracijo, za 

skupaj 26 milijonov EUR, pri čemer bo 

Evropski azilni podporni urad (EASO) 

prejel največ, in sicer 12 milijonov EUR 

več kot v predlogu proračuna; opominja, da 

ima ta agencija osrednjo usklajevalno 

vlogo pri izvajanju začasnih ukrepov na 

področju mednarodne zaščite, prizadete 

države članice pa jo vse pogosteje prosijo 

za pomoč; poziva k sprejetju ukrepov za 

okrepitev urada za temeljne pravice pri 

agenciji FRONTEX; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Predlog spremembe  24 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71a. poziva generalnega sekretarja 

Evropskega parlamenta, naj v pripravah 

na pogajanja o proračunu za leto 2017 

predloži celovit načrt nadaljnjih 

prihrankov ali ustvarjanja prihodkov na 

področjih, kot so parkirišča, vozni park in 

poraba energije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Predlog spremembe  25 

Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 71b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71b. je prepričan, da povečanje odhodkov 

za parlamentarno pomoč za 

10.026.500 EUR ni primerno; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Predlog spremembe  26 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. znova poziva k večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov za poslance; 

poziva predsedstvo Parlamenta, naj 

oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; 

97. znova poziva k večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov za poslance; 

poziva predsedstvo Parlamenta, naj 

oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; meni, da bi bil prvi korak 

lahko obveznost, da se podatki o porabi 

objavijo, drugi pa uvedba omejenih 

inšpekcij po načelu rotacije; meni tudi, da 

bi lahko glede na pričakovane prihranke 

pri uporabi nadomestila splošnih stroškov 

tak sistem, ki bi združeval nadzor 

državljanov v vlogi revizorjev in 

ohlapnejši nadzor Evropskega 

parlamenta, zasnovan pa bi bil učinkovito 

in proračunsko nevtralno, zagotovil 

potrebno preglednost; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Predlog spremembe  27 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 98a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 98a. je prepričan, da bi bilo treba v 

vmesnem obdobju pregledati statut 

poslancev, da bi se dogovorili o razumnih 

prihrankih; 

Or. en 

 

 


