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20.4.2016 A8-0135/46 

Predlog spremembe  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. meni, da bi moral novi GD EPRS 

glede na omejene vire Parlamenta in v 

prizadevanjih, da ne bi podvajali dela, 

prispevati k obstoječim zmogljivostim in 

jih dopolnjevati v smislu utrjevanja 

osrednjih dejavnosti Parlamenta, in sicer 

nadzora nad sprejemanjem in izvajanjem 

zakonodaje Unije in mednarodnih 

sporazumov, sprejemanja proračuna in 

proračunskega nadzora; poziva DG 

EPRS, naj svoje dejavnosti v večji meri 

osredotoči na zagotavljanje strokovne 

podpore na zahtevo političnih skupin in 

posameznih poslancev na področjih, 

povezanih s parlamentarnim delom; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Predlog spremembe  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 54 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54b. je zaskrbljen, ker bo imela 

premestitev zaposlenih iz drugih služb v 

GD EPRS negativne posledice za 

izvajanje bistvenih nalog, ki so del 

osrednjih parlamentarnih dejavnosti 

institucije; glede na to, da bi trenutne 

razmere, ko Komisija zmanjšuje število 

zakonodajnih pobud, utegnile spodkopati 

vlogo Parlamenta, poziva generalnega 

sekretarja, naj dodatno okrepi vire za 

omenjene službe, saj bi bil tako Parlament 

dejansko enakovreden partner pri pripravi 

in izvajanju zakonodaje, pa tudi pri 

proračunskih pristojnostih; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Predlog spremembe  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 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 

pisarno ter 9 EUR na udeleženca (na 

podlagi 35.227 udeležencev v državah 
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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 A8-0135/49 

Predlog spremembe  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva, da se na podlagi študije o 

učinku nagrade LUX temeljito premisli, 

ali se jo glede na odhodke še splača 

podeljevati; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Predlog spremembe  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. opozarja, da zmanjševanje števila 

zaposlenih za 5 %, ki se je začelo leta 

2013, v nekaterih primerih ogroža 

kakovost javnih storitev za evropske 

državljane in negativno vpliva na zdravje, 

motivacijo in dobro počutje zaposlenih v 

Parlamentu in njihovih družin; ugotavlja, 

da so zaradi teh ukrepov nekatera delovna 

mesta vse slabše zapolnjena, saj so se 

poslabšali plačilni in delovni pogoji, s tem 

pa tudi delovanje evropske javne uprave; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Predlog spremembe  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 81 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 81a. meni, da je zelo pomembno, da 

zaradi enakih možnosti in spoštovanja 

pravic delavcev razred akreditiranih 

parlamentarnih pomočnikov v prihodnje 

določa Parlament; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Predlog spremembe  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 106 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 106a. je zaskrbljen zaradi dejstva, da je 

odgovornost za organizacijo sestankov in 

upravljanje konferenc razpršena med 

različnimi generalnimi direktorati in so 

bile nedavno zaprte nekatere jezikovne 

kabine za tolmačenje, kar je posledica 

nezadostnega zaposlovanja tolmačev; 

odločno poziva generalnega sekretarja, 

naj izboljša sistem zahtev za tolmačenje in 

obravnava vprašanja v zvezi z 

zaposlovanjem tolmačev; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Predlog spremembe  53 

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 122 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

122. izraža kritiko na račun izrabe 

uradnega računa predsednika Evropskega 

parlamenta v omrežju Twitter za osebno 

kampanjo s povezavo, ki vodi na spletno 

mesto stranke; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Predlog spremembe  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 131a. ugotavlja, da institucije in organi 

Unije pri obravnavi varnostnih in 

protiterorističnih izzivov uporabljajo 

ločene vire, različna pravila in raznoliko 

opremo, ki ni združljiva; meni, da to ne 

priča samo o slabem upravljanju virov v 

posameznih upravah (Komisija in 

Parlament za varnost vsako leto porabita 

približno 40 milijonov EUR vsak, Svet 

približno 15 milijonov EUR, Evropska 

služba za zunanje delovanje pa več kot 

5 milijonov EUR samo za varnost sedeža v 

Bruslju), marveč bi lahko povečalo 

ranljivost institucij Unije; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Predlog spremembe  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 131b. je zaskrbljen zaradi varnostnih 

razmer, saj je grožnja terorističnih 

napadov zelo velika tako v Evropi kot 

širše, zlasti po usklajenih napadih v 

Bruslju in Parizu ter poskusu napada na 

vlaku Thalys, ki pa je bil preprečen; 

poziva vse institucije Unije, naj si 

proaktivno prizadevajo za poglobljeno 

medsebojno sodelovanje, pa tudi 

sodelovanje z organi držav gostiteljic, kjer 

imajo sedež, pisarne ali delegacije 

oziroma kjer opravljajo svoje dejavnosti; 

Or. en 



 

AM\1092865SL.doc  PE579.921v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0135/56 

Predlog spremembe  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 131 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 131c. poziva generalnega sekretarja, pa 

tudi ustrezne upravne organe Komisije, 

Sveta in Evropske službe za zunanje 

delovanje ter parlamentarne odbore, naj 

preučijo možnosti za skupno 

medinstitucionalno varnostno politiko, 

vključno z akcijskim načrtom za uvedbo 

skupnih elementov, kot so viri in 

metodologije za ocenjevanje tveganja, 

osebje in sredstva za zaščito ustreznih 

političnih organov in uglednih gostov, 

programi usposabljanja in viri za 

varnostnike, oprema in tehnologija za 

nadzor dostopa, kibernetska varnost in 

varnost komunikacije, pa tudi upravljanje 

specializiranih virov, ki mora biti 

usklajeno s pristojnimi organi držav 

gostiteljic, kjer so glavne institucije Unije, 

zunanje pisarne in delegacije; 

Or. en 

 

 


