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21.4.2016 A8-0135/58 

Predlog spremembe  58 

Markus Pieper 

v imenu skupine PPE 

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; 

33. ugotavlja, da je bilo politične 

dejavnosti predsednika težko v celoti ločiti 

od njegovih priprav v vlogi vodilnega 

kandidata njegove Stranke evropskih 

socialistov na evropskih volitvah v 

letu 2014, kakor je veljalo tudi za druge 

volilne kandidate; 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; 

Or. en 
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Predlog spremembe  59 

Markus Pieper 

v imenu skupine PPE 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Predlog spremembe  60 

Markus Pieper 

v imenu skupine PPE 

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 

Or. en 
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Predlog spremembe  61 

Markus Pieper 

v imenu skupine PPE 

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 

 

 


