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Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Odločba 2008/376/ES 

Člen 22 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija si prizadeva znotraj vsake 

svetovalne skupine zagotoviti visoko raven 

strokovnega znanja, uravnoteženo 

zastopanost ustreznih strokovnih in 

interesnih področij ter uravnoteženo 

zastopanost spolov in geografsko 

zastopanost, pri čemer upošteva posebne 

naloge svetovalnih skupin, vrsto 

zahtevanega strokovnega znanja in izid 

izbirnega postopka za strokovnjake. 

3. Komisija znotraj vsake svetovalne 

skupine zagotovi visoko raven strokovnega 

znanja, uravnoteženo zastopanost ustreznih 

strokovnih in interesnih področij, tako 

gospodarskih kot negospodarskih, 

vključno s skupinami civilne družbe, ter 

uravnoteženo zastopanost spolov in 

geografsko zastopanost, pri čemer upošteva 

posebne naloge svetovalnih skupin, vrsto 

zahtevanega strokovnega znanja in izid 

izbirnega postopka za strokovnjake. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je navedeno v odstavkih 2 in 7 soglasno sprejetega mnenja Odbora za proračun o nadzoru registra in 

sestavi strokovnih skupin Komisije (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/12 

Predlog spremembe  12 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Odločba 2008/376/ES 

Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija si prizadeva znotraj vsake 

tehnične skupine zagotoviti visoko raven 

strokovnega znanja in, kolikor je mogoče, 

uravnoteženo zastopanost ustreznih 

področij strokovnega znanja ter 

uravnoteženo zastopanost spolov in 

geografsko zastopanost, pri čemer upošteva 

posebne naloge tehničnih skupin, vrsto 

zahtevanega strokovnega znanja in izid 

izbirnega postopka za strokovnjake. 

Komisija znotraj vsake svetovalne skupine 

zagotovi visoko raven strokovnega znanja, 

uravnoteženo zastopanost ustreznih 

strokovnih in interesnih področij, tako 

gospodarskih kot negospodarskih, 

vključno s skupinami civilne družbe, ter 

uravnoteženo zastopanost spolov in 

geografsko zastopanost, pri čemer upošteva 

posebne naloge svetovalnih skupin, vrsto 

zahtevanega strokovnega znanja in izid 

izbirnega postopka za strokovnjake; 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je navedeno v odstavkih 2 in 7 soglasno sprejetega mnenja Odbora za proračun o nadzoru registra in 

sestavi strokovnih skupin Komisije (2015/2319(INI)). 



AM\1112152SL.docx  PE596.595v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2016 A8-0358/13 

Predlog spremembe  13 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Odločba 2008/376/ES 

Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člani tehničnih skupin so izbrani izmed 

strokovnjakov z znanjem iz raziskovalne 

strategije, upravljanja ali proizvodnje na 

področjih iz oddelkov 3 in 4 poglavja II, ki 

so se odzvali na povabila k oddaji prijave. 

Člani tehničnih skupin so izbrani izmed 

strokovnjakov z znanjem iz raziskovalne 

strategije, upravljanja, socialnega učinka 

in/ali vpliva na okolje ali proizvodnje na 

področjih iz oddelkov 3 in 4 poglavja II, ki 

so se odzvali na povabila k oddaji prijave. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predstavniki sindikatov in nevladnih organizacij, ki zastopajo civilno družbo, bi morali med drugim 

prispevati k ocenjevanju in vrednotenju učinka projekta. Zato bi bilo treba tukaj omeniti te kvalifikacije. 
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7.12.2016 A8-0358/14 

Predlog spremembe  14 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Odločba 2008/376/ES 

Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija zagotovi, da so vzpostavljeni 

pravila in postopki za ustrezno 

preprečevanje in obvladovanje nasprotij 

interesov članov tehničnih skupin, ki jim je 

poverjeno ocenjevanje določenega 

projekta. Ti postopki prav tako 

zagotavljajo enako obravnavo in pravičnost 

v celotnem procesu spremljanja projektov. 

Komisija zagotovi, da so vzpostavljeni 

pravila in postopki za ustrezno 

preprečevanje in obvladovanje nasprotij 

interesov članov tehničnih skupin, ki jim je 

poverjeno ocenjevanje določenega 

projekta, vključno z izvajanjem 

pritožbenega mehanizma. Ti postopki prav 

tako zagotavljajo enako obravnavo in 

pravičnost v celotnem procesu spremljanja 

projektov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Učinkovito obvladovanje nasprotij interesov vključuje tudi možnost predložitve pritožb, kot je predlagano 

v resoluciji Parlamenta o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Predlog spremembe  15 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Odločba 2008/376/ES 

Člen 24 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija se poziva, naj v skladu s 

priporočilom evropskega varuha 

človekovih pravic zagotovi čim večjo 

preglednost, med drugim z objavo 

dnevnega reda, referenčnih dokumentov, 

zapisnikov o glasovanju in podrobnih 

zapisnikov, vključno z odklonilnimi 

ločenimi mnenji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Priporočilo evropskega varuha človekovih pravic z dne 2. februarja 2016, dostopno na: 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark. 

 


