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20.4.2016 A8-0132/1 

Predlog spremembe  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. vseeno opaža, da je bilo v letu 2014 

porabljenih 8.277.556 EUR samo za 

nadomestila za potne stroške in sejnino za 

člane in nadomestne člane odbora regij, še 

409.100 EUR pa za stroške službenih poti 

in potne stroške zaposlenih; meni, da je 

število službenih poti izjemno visoko 

(787), kar pa velja tudi za izdatke, ki so 

nastali z nadomestili za potne stroške in 

sejnino članov; meni, da bi bilo treba 

službene poti članov jasno opisati v letnem 

poročilu o dejavnosti s podrobno navedbo 

izdatkov in analizo stroškov in koristi; 

poudarja, da je navajanje službenih poti 

članov nejasno, nenatančno in ne podaja 

jasnih zneskov; poziva odbor, naj v svoje 

letno poročilo o dejavnostih vedno vključi 

podatke o službenih poteh članov; 

8. opaža, da je bilo v letu 2014 porabljenih 

8.277.556 EUR samo za nadomestila za 

potne stroške in sejnino za člane in 

nadomestne člane odbora regij, še 409.100 

EUR pa za stroške službenih poti in potne 

stroške zaposlenih; meni, da bi bilo treba 

službene poti članov opisati v letnem 

poročilu o dejavnosti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Predlog spremembe  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva k obsežni uporabi 

videokonferenc in vseh tovrstnih orodij, da 

bi se občutno zmanjšali stroški; ne razume, 

kako se tako številne službene poti v 

Grčijo ali Italijo (77 oziroma 125) 

prevajajo v dodano vrednost za državljane 

teh držav ali druge državljane Unije; 

14. poziva k obsežni uporabi 

videokonferenc in vseh tovrstnih orodij, da 

bi se občutno zmanjšali stroški; ugotavlja, 

da so bile v letu 2014 službene poti v 

Grčijo ali Italijo (77 oziroma 125) 

opravljene zato, da bi se organizirala in 

izvajala srečanja v državah članicah, ki 

sta predsedovali EU; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Predlog spremembe  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pozdravlja, da je odbor sprejel sklep o 

določitvi pravil o prijavljanju 

nepravilnosti1, ki je začel veljati 

1. januarja 2016; meni, da se je predolgo 

odlašalo z začetkom izvajanja teh pravil; 

poziva odbor, naj jih brez nadaljnjega 

odlašanja objavi in uveljavlja ter naj organ 

za podelitev razrešnice v letnem poročilu o 

dejavnostih obvesti o napredku pri 

njihovem izvajanju; 

32. pozdravlja, da je odbor sprejel sklep o 

določitvi pravil o prijavljanju 

nepravilnosti1, ki je začel veljati 

1. januarja 2016; meni, da se je predolgo 

odlašalo z začetkom izvajanja teh pravil; 

poziva odbor, naj jih brez nadaljnjega 

odlašanja objavi in uveljavlja ter naj organ 

za podelitev razrešnice v letnem poročilu o 

dejavnostih obvesti o napredku pri 

njihovem izvajanju; vseeno pozdravlja 

tesno sodelovanje Odbora regij z 

Odborom za evropski statistični sistem pri 

pripravi internih pravil o prijavljanju 

nepravilnosti, saj imata skupne nekatere 

službe in določeno število zaposlenih; 

pozdravlja tudi dejstvo, da se ta pravila 

uporabljajo retroaktivno; 

__________________ __________________ 

1 Sklep Odbora regij št. 508/2015 z dne 17. 

decembra 2015 o določitvi pravil o 

prijavljanju nepravilnosti. 

1 Sklep Odbora regij št. 508/2015 z dne 17. 

decembra 2015 o določitvi pravil o 

prijavljanju nepravilnosti. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Predlog spremembe  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. je seznanjen, da po navedbah odbora v 

proračunskem letu 2014 ni prišlo do 

primerov navzkrižja interesov; poziva 

odbor, naj objavi življenjepise in izjave o 

interesih vseh članov in višjega vodstva ter 

v skladu s smernicami, ki jih je objavila 

Komisija, sprejme interno politiko in jasna 

pravila o preprečevanju in obvladovanju 

navzkrižja interesov in o primerih 

izmeničnega zaposlovanja uradnikov 

(„vrtljiva vrata“); pričakuje, da bo odbor te 

življenjepise, izjave o interesih in pravila 

posredoval parlamentu pred koncem junija 

2016; 

34. je seznanjen, da po navedbah odbora v 

proračunskem letu 2014 ni prišlo do 

primerov navzkrižja interesov; poziva 

odbor, naj objavi življenjepise in izjave o 

interesih vseh članov ter v skladu s 

smernicami, ki jih je objavila Komisija, 

sprejme interno politiko in jasna pravila o 

preprečevanju in obvladovanju navzkrižja 

interesov in o primerih izmeničnega 

zaposlovanja uradnikov („vrtljiva vrata“); 

pričakuje, da bo odbor te življenjepise, 

izjave o interesih in pravila posredoval 

parlamentu pred koncem junija 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Predlog spremembe  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. je seznanjen s prizadevanji in dosežki 

odbora kar zadeva izboljšanje njegove 

politike obveščanja in komuniciranja; 

35. je seznanjen s prizadevanji in dosežki 

odbora kar zadeva izboljšanje njegove 

politike obveščanja in komuniciranja; 

spodbuja odbor, naj okrepi 

medinstitucionalno sodelovanje, da bi 

izboljšal komunikacije in prepoznavnost 

ter okrepil navzočnost članov institucij na 

nacionalni ravni; v zvezi s tem pozdravlja 

vsa nadaljnja prizadevanja odbora za 

izboljšanje pretoka informacij in s tem 

tudi preglednosti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Predlog spremembe  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. zaključuje, da je bil seznam dejavnosti 

odbora v podporo politikam Unije za leto 

2014 kar obsežen, a se praktični rezultati 

teh dejavnosti obravnavajo ohlapno in 

nenatančno; poziva, da se rezultati 

temeljito analizirajo z vidikov prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza 

SWOT) ter oblikujejo kazalniki za 

specifične, merljive, dosegljive, ustrezne 

in časovno opredeljene cilje (cilje 

SMART) odbora, skupaj z očrtom več 

neposrednih koristi za državljane Unije, ki 

bodo rezultat mandata in dejavnosti 

odbora. 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Predlog spremembe  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Discharge 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

2015/2160(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. zaključuje, da je bil seznam dejavnosti 

odbora v podporo politikam Unije za leto 

2014 kar obsežen, a se praktični rezultati 

teh dejavnosti obravnavajo ohlapno in 

nenatančno; poziva, da se rezultati 

temeljito analizirajo z vidikov prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza 

SWOT) ter oblikujejo kazalniki za 

specifične, merljive, dosegljive, ustrezne 

in časovno opredeljene cilje (cilje 

SMART) odbora, skupaj z očrtom več 
neposrednih koristi za državljane Unije, ki 

bodo rezultat mandata in dejavnosti 

odbora. 

38. zaključuje, da je bil seznam dejavnosti 

odbora v podporo politikam Unije za leto 

2014 kar obsežen, a se praktični rezultati 

teh dejavnosti obravnavajo ohlapno in 

nenatančno; poziva odbor, naj pripravi 

očrt neposrednih koristi za državljane 

Unije, ki bodo rezultat mandata in 

dejavnosti odbora, da se tako izboljša in 

optimizira njegov vpliv v praksi; 

Or. en 

 

 


