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24.4.2017 A8-0150/10 

Predlog spremembe  10 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 90a. obžaluje, da se plačilna politika za 

raziskovalce v programu Obzorje 2020 

uporablja z manjšimi prilagoditvami, kar 

omogoča različno plačilo za enako delo 

pri istem projektu zgolj na podlagi 

državljanstva raziskovalca, kar spodbuja 

beg možganov med znanstveniki iz srednje 

in vzhodne Evrope; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/11 

Predlog spremembe  11 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 57 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Organizacija International Management 

Group (IMG) 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/12 

Predlog spremembe  12 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 245 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

245. čestita Komisiji za rešitev zadeve 

T-381/15 z dne 2. februarja 2017; poziva k 

posredovanju informacije, katere pogodbe 

z organizacijo IMG se še izvajajo; 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/13 

Predlog spremembe  13 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 259 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 259a. poziva Komisijo, naj se z državami 

članicami pogaja o samodejnem 

priznanju skupnega sistema 

zdravstvenega zavarovanja institucij 

Unije, da bi izboljšali oskrbo in 

zdravljenje pacientov ter zdravstvene 

stroške, enakovredno sistemom socialnega 

varstva v državah članicah; meni, da bi 

tako odpravili odvečno birokracijo in se 

prilagodili novim tehnologijam, ki se že 

uporabljajo v številnih državah članicah; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/14 

Predlog spremembe  14 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 62 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

OLAF črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/15 

Predlog spremembe  15 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija 

2016/2151(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 260 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

260. ugotavlja, da je kolegij komisarjev 

na podlagi zahteve belgijskih organov v 

okviru preiskave, povezane z zadevo 

„Dalli“, odvzel imuniteto generalnemu 

direktorju urada OLAF; meni da se 

generalni direktor sooča s trojnim 

navzkrižjem interesov: 

črtano 

– medtem ko je kolegij odločal o odvzemu 

njegove imunitete, je generalni direktor 

proučeval možnost sprožitve preiskav 

urada OLAF proti članom Komisije; 

 

– ko je kolegij sprejel odločitev o odvzemu 

njegove imunitete, je generalni direktor 

sprožil sodni postopek proti Komisiji 

zaradi domnevne nepravilnosti pri 

sprejetju njene odločitve; hkrati je 

generalni direktor še vedno zastopal 

Komisijo v zadevah politike, povezanih z 

njegovim portfeljem; 

 

– po potrditvi odvzema njegove imunitete 

je belgijski javni tožilec sprožil preiskavo 

o vlogi generalnega direktorja v tej zadevi, 

obenem pa je javni tožilec ostal 

sogovornik generalnega direktorja urada 

OLAF za boj proti goljufijam, ki škodijo 

finančnim interesom EU v Belgiji; 

 

meni, da bi lahko ta navzkrižja interesov 

škodovala ugledu urada OLAF in 

Komisije; zato poziva Komisijo, naj 

generalnemu direktorju urada OLAF 

odredi dopust do konca preiskave, ki jo 
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izvajajo belgijski organi, in imenuje 

začasnega namestnika; 

* je osupel nad poročili, da je po 

izračunih urada OLAF „stalna 

malomarnost“ carinskih organov 

Združenega kraljestva prikrajšala EU za 

1.987 milijard EUR prihodkov 

neobračunane carine na kitajsko blago in 

da je prefinjena mreža organiziranega 

kriminala odtujila 3,2 milijarde EUR od 

prihodka od davka na dodano vrednost 

večjih držav EU, kot so Francija, 

Nemčija, Španija in Italija; 

 

* poziva, naj se mu omogoči dostop do 

celotnega spisa o zadevi in se ga redno 

obvešča. 

 

Or. en 

 


