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20.4.2016 A8-0135/35 

Predlog spremembe  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 

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 60 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 60a. poziva predsedstvo, naj poskrbi za 

tehnične možnosti, da bodo lahko 

poslanci, ki to želijo, na svojih uradnih 

spletnih straneh objavljali, s katerimi 

lobisti so se sestali; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Predlog spremembe  36 

Markus Pieper 

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;  

 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; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Predlog spremembe  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. ugotavlja, da so se evropske politične 

stranke prvič v zgodovini evropskih volitev 

dogovorile, da bo zmagovalna stranka 

imenovala kandidata za predsednika 

Evropske komisije; odobrava novi 

postopek z vodilnim kandidatom, ki naj bi 

zmanjšal demokratični primanjkljaj pri 

izbiri predsednika Evropske komisije in ki 

je prispeval k prepoznavnosti vloge 

Evropskega parlamenta kot glavne 

demokratične institucije Unije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Predlog spremembe  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. ugotavlja, da je bilo politične 

dejavnosti predsednika težko v celoti ločiti 

od njegovih priprav v vlogi vodilnega 

kandidata Stranke evropskih socialistov 

na evropskih volitvah v letu 2014; meni, 

da ti dve vlogi nista bili jasno ločeni; 

poziva k nedvoumni ločitvi nalog nosilcev 

funkcij in kandidatov za evropske volitve; 

obžaluje, da so bili uslužbenci Parlamenta 

udeleženi v pripravah na volilno 

kampanjo, četudi posredno, in zahteva, da 

se ta praksa v prihodnje več ne ponovi; 

glede na to obžaluje, da je predsednik 

profil predsedstva Evropskega parlamenta 

v storitvi Twitter pretvoril v svoj osebni 

profil in ga uporabil v kampanji; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Predlog spremembe  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja dejstvo, da je v odgovor na 

vprašalnik za razrešnico 2014 prejel 

seznam misij, ki jih je predsednik opravil 

v prvih šestih mesecih volilnega leta; prosi 

za dodatne informacije o prevoznih 

sredstvih, ki jih je uporabljal na poti iz 

Bruslja na ta srečanja, in ga zanima, ali 

je bilo najeto tudi zasebno letalo; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Predlog spremembe  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja dejstvo, da je v odgovor na 

vprašalnik za razrešnico 2014 prejel 

seznam misij, ki jih je predsednik opravil v 

prvih šestih mesecih volilnega leta; prosi 

za dodatne informacije o prevoznih 

sredstvih, ki jih je uporabljal na poti iz 

Bruslja na ta srečanja, in ga zanima, ali je 

bilo najeto tudi zasebno letalo; 

35. pozdravlja dejstvo, da je v odgovor na 

vprašalnik za razrešnico 2014 prejel 

seznam misij, ki jih je predsednik opravil v 

prvih šestih mesecih volilnega leta; 

pozdravlja tudi dodatne informacije o 

prevoznih sredstvih, ki jih je uporabljal na 

poti iz Bruslja na ta srečanja, in 

podrobnejše podatke o letalu, ki je bilo 

najeto za potovanje v Lyon, kjer se je 

predsednik udeležil slovesnosti ob 

70. obletnici prve deportacije židovskih 

otrok iz Izieuja v Auschwitz; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Predlog spremembe  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da je bila v obdobju od 

22. januarja do 18. aprila večina uradnih 

mednarodnih misij predsednika pri 

vladah in uradnih predstavništvih 

socialističnih strank in organizacij; 

zahteva nadaljnje informacije v zvezi s 

tem; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Predlog spremembe  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ugotavlja, da je bila v obdobju od 

22. januarja do 18. aprila večina uradnih 

mednarodnih misij predsednika pri vladah 

in uradnih predstavništvih socialističnih 

strank in organizacij; zahteva nadaljnje 

informacije v zvezi s tem; 

36. je seznanjen z uradnimi 

mednarodnimi misijami predsednika v 

obdobju od 22. januarja do 18. aprila; 

zahteva nadaljnje informacije v zvezi s 

podobnimi dejavnostmi drugih evropskih 

poslancev, ki so bili vodilni kandidati; 

Or. en 



 

AM\1092841SL.doc  PE579.921v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0135/43 

Predlog spremembe  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. spominja na svojo resolucijo o 

razrešnici za proračunsko leto 201210, v 

kateri je zahteval „informacije o tem, 

kako je bilo opravljanje funkcije 

strankarsko nepristranskega predsednika 

ločeno od priprav na kandidaturo na 

evropskih volitvah na čelu liste socialistov 

in demokratov, zlasti kar zadeva sodelavce 

v njegovem kabinetu in zunanjih pisarnah 

EP ter potne stroške“ (odstavek 51); 

črtano 

____________________  

10 Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 16. aprila 2014 s pripombami, ki so 

sestavni del sklepa o razrešnici glede 

izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2012, 

oddelek I – Evropski parlament (UL L 

266, 30.9.2015, str. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Predlog spremembe  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. spominja na svojo resolucijo o 

razrešnici za proračunsko leto 201210, v 

kateri je zahteval „informacije o tem, 

kako je bilo opravljanje funkcije 

strankarsko nepristranskega predsednika 

ločeno od priprav na kandidaturo na 

evropskih volitvah na čelu liste socialistov 

in demokratov, zlasti kar zadeva sodelavce 

v njegovem kabinetu in zunanjih pisarnah 

EP ter potne stroške“ (odstavek 51); 

38. obžaluje, da je bil postopek razrešnice 

za leto 2012 izrabljen za pridobivanje 

politične prednosti en mesec pred 

evropskimi volitvami leta 2014; opominja, 

da bi morala biti zaščita finančnih 

interesov Unije čim strožja in čim bolj 

nepristranska in da se je treba izogniti 

soočenjem v sklopu kampanj, da bi znova 

pridobili zaupanje volivcev v evropske 

institucije; 

_______________________  

10 Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 16. aprila 2014 s pripombami, ki so 

sestavni del sklepa o razrešnici glede 

izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2012, 

oddelek I – Evropski parlament (UL L 

266, 30.9.2015, str. 3). 

 

Or. en 



 

AM\1092841SL.doc  PE579.921v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0135/45 

Predlog spremembe  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. spominja na svojo resolucijo o 

razrešnici za proračunsko leto 201210, v 

kateri je zahteval „informacije o tem, kako 

je bilo opravljanje funkcije strankarsko 

nepristranskega predsednika ločeno od 

priprav na kandidaturo na evropskih 

volitvah na čelu liste socialistov in 

demokratov, zlasti kar zadeva sodelavce v 

njegovem kabinetu in zunanjih pisarnah EP 

ter potne stroške“ (odstavek 51); 

38. pozdravlja pravočasno prejeto 

pojasnilo, „kako je bilo opravljanje 

funkcije strankarsko nepristranskega 

predsednika ločeno od priprav na 

kandidaturo na evropskih volitvah na čelu 

liste socialistov in demokratov, zlasti kar 

zadeva sodelavce v njegovem kabinetu in 

zunanjih pisarnah EP ter potne stroške“; 

zahteva, da se takšne informacije 

posredujejo za vse vodilne kandidate na 

evropskih volitvah v letu 2014; 

__________________  

10 Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 16. aprila 2014 s pripombami, ki so 

sestavni del sklepa o razrešnici glede 

izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2012, 

oddelek I — Evropski parlament (UL L 

266, 30.9.2015, str. 3). 

 

Or. en 

 

 


