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20.4.2016 A8-0135/30 

Predlog spremembe  30 

Esteban González Pons 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. izraža kritiko na račun skupnih 

stroškov nagrade LUX v letu 2014, ki so 

dosegli 585.311 EUR (2013: 

448.000 EUR, 2012: 434.421 EUR); 

globoko obžaluje, da rezultati ankete o 

poznavanju in učinkih nagrade LUX, ki jo 

je zahteval v poročilu o razrešnici za 

leto 2013, še vedno niso na voljo; poziva, 

da se rezultati te raziskave objavijo do 

sredine maja 2016 in uradno predstavijo 

Odboru za proračunski nadzor; 

69. ugotavlja, da so odhodki za filmsko 

nagrado LUX v letu 2014 znašali 

391.506 EUR, kar je občutno manj kot 

prejšnja leta (2013: 448.000 EUR; 2012: 

434.421 EUR), porabljeni pa so bili za 

uradni izbor, tekmovanje, vključno s 

podnaslavljanjem v 24 uradnih jezikov 

Unije, tiskovine za predvajanje v 28 

državah članicah in slovesnost ob 

podelitvi nagrade; 

 spominja, da se z oglaševanjem in 

promocijo filmske nagrade LUX, skupaj z 

nagrado Saharova in bojem za pravice 

žensk, želi ponazoriti predanost 

Parlamenta vrednotam, kot so človekove 

pravice in solidarnost, pa tudi kulturni in 

jezikovni raznolikosti; 

 potrjuje, da je bil za oglaševanje filmske 

nagrade LUX porabljen znesek 

193.805 EUR, kampanja pa je predvsem 

prek družbenih medijev dosegla približno 

10 milijonov ljudi, v omrežju Facebook pa 

jo je spremljalo 23 tisoč uporabnikov; 

 priznava, da informacijske pisarne 

Parlamenta ostajajo predane filmski 

nagradi LUX, in spominja, da so odhodki 

za predstave in z njimi povezane 

dejavnosti v letu 2014 znašali 

317.434 EUR, kar je na leto povprečno 

9.000 EUR na posamezno informacijsko 
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pisarno ter 9 EUR na udeleženca (na 

podlagi 35.227 udeležencev v državah 

članicah); 

 poziva, da se rezultati ankete o poznavanju 

filmske nagrade LUX, zahtevane v 

poročilu o razrešnici za leto 2013, objavijo 

najpozneje do sredine maja ter se hkrati 

uradno predstavijo Odboru za proračunski 

nadzor in Odboru za kulturo in 

izobraževanje; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Predlog spremembe  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. opominja, da je nadomestilo splošnih 

stroškov namenjeno kritju stroškov v 

državi članici izvolitve, na primer 

najemnin za pisarne poslancev, stroškov 

opreme, pisarniškega materiala, 

dokumentacije in logistike pri organizaciji 

prireditev; je seznanjen, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi, kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih; 

39. opominja, da je nadomestilo splošnih 

stroškov namenjeno kritju stroškov v 

državi članici izvolitve, na primer 

najemnin za pisarne poslancev, stroškov 

opreme, pisarniškega materiala, 

dokumentacije in logistike pri organizaciji 

prireditev; je seznanjen, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi, kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih; obžaluje, 

da generalni sekretar kljub večkratnim 

pozivom ni pripravil predloga za bolj 

selektiven nadzorni sistem, ki bi se denimo 

osredotočal na večje odhodke, ali sistem 

naključnih pregledov, zato zahteva, da 

brez odlašanja pripravi ustrezen predlog; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Predlog spremembe  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. podpira popolno preglednost v zvezi z 

nadomestilom splošnih stroškov, da bi 

evropskim državljanom omogočili vpogled 

v splošne odhodke poslancev Evropskega 

parlamenta; poziva predsedstvo, naj 

poskrbi, da bo seznam izdatkov, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, bolj 

jasen in da bo vseboval vse možne izdatke; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Predlog spremembe  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poziva upravo Parlamenta, naj pripravi 

tudi poročilo o tem, kako interesne skupine 

in druge zunanje organizacije uporabljajo 

prostore Parlamenta; poziva predsedstvo, 

naj preuči združljivost teh dogodkov s 

parlamentarnim delom, obenem pa 

zagotovi, da bo Parlament ostal institucija, 

odprta za izmenjavo s civilno družbo in za 

javno razpravo; 

47. poziva upravo Parlamenta, naj pripravi 

tudi poročilo o tem, kako interesne skupine 

in druge zunanje organizacije uporabljajo 

prostore Parlamenta, vključno z različnimi 

stalnimi forumi poslovnega in finančnega 

sektorja ter Parlamenta; poziva 

predsedstvo, naj preuči združljivost teh 

dogodkov s parlamentarnim delom, 

obenem pa zagotovi, da bo Parlament ostal 

institucija, odprta za izmenjavo s civilno 

družbo in za javno razpravo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Predlog spremembe  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49a. poziva Parlament, naj sprejme 

pravila, da bi razkril vse prispevke 

lobistov/predstavnikov interesnih skupin k 

osnutkom politik, zakonodaje in predlogov 

sprememb, saj bi tako ustvaril nekakšno 

„zakonodajno sled“; predlaga, da bi 

moral to zakonodajno sled sestavljati 

obrazec, priložen poročilom, v katerem bi 

bile navedene podrobnosti o vseh lobistih, 

s katerimi se je med pripravo poročila 

srečala oseba, pristojna za določen dosje, 

in podatki o tem, kateri lobisti so v veliki 

meri vplivali na ta dosje, ter drugi 

dokument, ki bi bil objavljen na uradnem 

spletnem mestu Parlamenta, ki bi 

vseboval celotno pisno korespondenco ter 

bi bil neposredno povezan z registrom za 

preglednost, poročevalci pa bi morali to 

zakonodajno sled objaviti; 

Or. en 

 

 


