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20.4.2016 A8-0135/35 

Amandman  35 

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 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 60.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 60a. poziva Predsjedništvo da stvori 

tehničke mogućnosti da zastupnici koji to 

žele mogu na svojim službenim 

stranicama objaviti svoje kalendare te 

posebno svoje sastanke s lobistima; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Amandman  36 

Markus Pieper 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 69. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

69. izražava kritiku u pogledu ukupnih 

troškova nagrade LUX koji su 2014. 

godine iznosili rekordnih 585 311 EUR 

(2013.: 448 000 EUR; 2012.: 

434 421 EUR); izražava duboko žaljenje 

zbog činjenice da rezultati ispitivanja o 

prepoznatljivosti i utjecaju u javnosti 

nagrade LUX, koje je zatraženo u izvješću 

o razrješnici za 2013., još uvijek nisu 

dostupni; poziva da se rezultati tog 

istraživanja javno objave do sredine 

svibnja 2016. i da se službeno predstave 

Odboru Parlamenta za proračunski 

nadzor; 

69. napominje da su troškovi filmske 

nagrade LUX 2014. godine iznosili 

391 506 EUR, što je znatno smanjenje u 

odnosu na prethodne godine (2013.: 

448 000 EUR; 2012.: 434 421 EUR) i 

kojima su bili obuhvaćeni službeni odabir, 

natječaj koji je uključivao prijevod 

filmova na 24 službena jezika Unije i 

pravljenje kopija filmova za prikazivanje 

u 28 država članica te svečanost dodjele 

nagrada; 

 podsjeća da je cilj oglašavanja i 

promicanja filmske nagrade LUX, kao i 

Nagrade Saharov i prava žena pokazati 

predanost Parlamenta zajednički 

prihvaćenim vrijednostima kao što su 

ljudska prava i solidarnost, kao i 

predanost kulturnoj i lingvističkoj 

raznolikosti; 

 izražava duboko žaljenje zbog činjenice da 

rezultati ispitivanja o prepoznatljivosti i 

utjecaju u javnosti nagrade LUX, koje je 

zatraženo u izvješću o razrješnici za 2013., 

još uvijek nisu dostupni; poziva da se 

rezultati tog istraživanja javno objave do 

sredine svibnja 2016. i da se službeno 

predstave Odboru za proračunski nadzor; 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Amandman  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 32.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 32a. napominje da su se prvi put u 

povijesti europskih izbora europske 

političke stranke dogovorile da bi 

pobjednička stranka trebala odrediti 

kandidata za predsjednika Europske 

komisije; pozdravlja činjenicu da se 

novom procedurom odabira glavnih 

kandidata želi uhvatiti u koštac s 

demokratskim deficitom izbora za 

predsjednika Europske komisije i što ima 

pozitivan rezultat na povećanje vidljivosti 

uloge Europskog parlamenta kao ključne 

demokratske institucije Unije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Amandman  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 33. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

33. napominje da je bilo teško u 

potpunosti odijeliti političke aktivnosti 

predsjednika od njegove pripreme kao 

glavnog kandidata Stranke europskih 

socijalista na europskim izborima 2014.; 

smatra da te dvije uloge nisu jasno 

razgraničene; poziva na to da se odijele 

dužnosti nositelja funkcija od kandidatura 

za europske izbore; izražava žaljenje što je 

osoblje Parlamenta u najmanju ruku 

neizravno korišteno u svrhu pripreme 

kampanje te poziva na poduzimanje mjera 

kako bi se spriječilo da se to ponovi u 

budućnosti; u tom pogledu žali što je 

predsjednik pretvorio službeni račun na 

Twitteru „predsjednika Europskog 

parlamenta” u svoj osobni račun i koristio 

ga tijekom kampanje; 

Briše se. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Amandman  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 35. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

35. pozdravlja činjenicu da je dostavljen 

popis misija u kojima je predsjednik 

sudjelovao u prvih šest mjeseci izborne 

godine, u sklopu odgovoru na upitnik 

povezan s razrješnicom za 2014.; želi 

zatražiti dodatne informacije o obliku 

prijevoza kojim se predsjednik koristio 

kako bi iz Bruxellesa putovao na te 

sastanke i o tome je li se koristio 

privatnim letovima; 

Briše se. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Amandman  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 35. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

35. pozdravlja činjenicu da je dostavljen 

popis misija u kojima je predsjednik 

sudjelovao u prvih šest mjeseci izborne 

godine, u sklopu odgovoru na upitnik 

povezan s razrješnicom za 2014.; želi 

zatražiti dodatne informacije o obliku 

prijevoza kojim se predsjednik koristio 

kako bi iz Bruxellesa putovao na te 

sastanke i o tome je li se koristio privatnim 

letovima; 

35. pozdravlja činjenicu da je dostavljen 

popis misija u kojima je predsjednik 

sudjelovao u prvih šest mjeseci izborne 

godine, u sklopu odgovoru na upitnik 

povezan s razrješnicom za 2014.; 

pozdravlja dodatne informacije o obliku 

prijevoza kojim se predsjednik koristio 

kako bi iz Bruxellesa putovao na te 

sastanke i daljnje podatke o čarter-letu za 

Lyon kojim je otputovao kako bi 

sudjelovao na 70. obljetnici početka 

odvođenja židovske djece iz Izieua u 

Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Amandman  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 36. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

36. napominje da su u razdoblju od 22. 

siječnja do 18. travnja službene 

međunarodne misije predsjednika 

uglavnom podrazumijevale susrete s 

vladinim i službenim predstavnicima 

povezanima sa socijalističkim strankama i 

organizacijama; poziva na dostavu 

dodatnih popratnih informacija; 

Briše se. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Amandman  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 36. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

36. napominje da su u razdoblju od 22. 

siječnja do 18. travnja službene 

međunarodne misije predsjednika 

uglavnom podrazumijevale susrete s 

vladinim i službenim predstavnicima 

povezanima sa socijalističkim strankama i 

organizacijama; poziva na dostavu 

dodatnih popratnih informacija; 

36. prima na znanje službene 

međunarodne misije predsjednika u 

razdoblju od 22. siječnja do 18. travnja; 

traži daljnje informacije u pogledu sličnih 

aktivnosti drugih zastupnika u 

Europskom parlamentu koji su djelovali 

kao glavni kandidati; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Amandman  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 38. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. podsjeća na svoju rezoluciju o 

razrješnici za financijsku godinu 2012.10, 

u kojoj je zahtijevao detaljne informacije 

„o tome kako je službena dužnost 

predsjednika kao politički neovisnog 

predsjednika odvojena od njegove 

pripreme za europske izbore u funkciji 

najviše pozicioniranog 

socijaldemokratskog kandidata, a 

prvenstveno s obzirom na članove njegova 

kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne 

troškove” (stavak 51.); 

Briše se. 

____________________  

10 Rezolucija Europskog parlamenta od 

16. travnja 2014. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

izvršenje općeg proračuna Europske unije 

za financijsku godinu 2012., dio I. – 

Europski parlament (SL L 266, 5.9.2014., 

str. 3.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Amandman  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 38. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. podsjeća na svoju rezoluciju o 

razrješnici za financijsku godinu 2012.10, 

u kojoj je zahtijevao detaljne informacije 

„o tome kako je službena dužnost 

predsjednika kao politički neovisnog 

predsjednika odvojena od njegove 

pripreme za europske izbore u funkciji 

najviše pozicioniranog 

socijaldemokratskog kandidata, a 

prvenstveno s obzirom na članove njegova 

kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne 

troškove” (stavak 51.); 

38. izražava žaljenje zbog korištenja 

postupka za davanje razrješnice za 2012. 

kako bi se ostvarila politička prednost 

jedan mjesec prije europskih izbora 2014.; 

podsjeća da bi zaštita financijskih interesa 

Unije trebala biti što je više moguće 

rigorozna i nepristrana te da bi se trebala 

izbjegavati predizborna sukobljavanja 

kako bi se ponovno zadobilo povjerenje 

građana u europske institucije; 

_______________________  

10 Rezolucija Europskog parlamenta od 

16. travnja 2014. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

izvršenje općeg proračuna Europske unije 

za financijsku godinu 2012., dio I. – 

Europski parlament (SL L 266, 5.9.2014., 

str. 3.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Amandman  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 38. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. podsjeća na svoju rezoluciju o 

razrješnici za financijsku godinu 2012.10, u 

kojoj je zahtijevao detaljne informacije „o 

tome kako je službena dužnost 

predsjednika kao politički neovisnog 

predsjednika odvojena od njegove 

pripreme za europske izbore u funkciji 

najviše pozicioniranog 

socijaldemokratskog kandidata, a 

prvenstveno s obzirom na članove njegova 

kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne 

troškove” (stavak 51.); 

38. pozdravlja sve pravodobno dostavljene 

informacije koje jasno govore „o tome 

kako je službena dužnost predsjednika kao 

politički neovisnog predsjednika odvojena 

od njegove pripreme za europske izbore u 

funkciji najviše pozicioniranog 

socijaldemokratskog kandidata, a 

prvenstveno s obzirom na članove njegova 

kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne 

troškove”; poziva da se omogući ista 

razina informiranosti u pogledu svih 

glavnih kandidata za europske izbore 

2014.; 

__________________  

10 Rezolucija Europskog parlamenta od 

16. travnja 2014. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za 

izvršenje općeg proračuna Europske unije 

za financijsku godinu 2012., dio I. – 

Europski parlament (SL L 266, 5.9.2014., 

str. 3.). 

 

Or. en 

 

 


