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25.4.2017 A8-0153/19 

Predlog spremembe  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 111 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 111a. je seznanjen, da je Parlament v 

letu 2015 z nepovratnimi sredstvi v znesku 

200.000 EUR podprl Evropsko 

parlamentarno združenje, in poziva 

generalnega sekretarja, naj predlaga 

revizijo njegovih politik, kar zadeva to 

subvencijo, saj bi se lahko to združenje 

koristno financiralo tudi s prispevki svojih 

članov; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Predlog spremembe  20 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 116 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

116. meni, da je ključno za mandat 

poslancev, da tiskalniki ostanejo v njihovih 

pisarnah; izpostavlja, da lahko poceni 

generične kartuše povzročijo nevarno 

visoke ravni emisij delcev in škodujejo 

zdravju; zato poziva GD ITEC in generalni 

direktorat za infrastrukturo in logistiko 

(GD INLO), naj ukrepata in spodbujata 

nabavo okolju prijaznih tiskalnikov ter 

zagotovita, da se bodo uporabljale samo 

originalne kartuše; 

116. meni, da je ključno za mandat 

poslancev, da tiskalniki ostanejo v njihovih 

pisarnah; izpostavlja, da lahko poceni 

generične kartuše povzročijo nevarno 

visoke ravni emisij delcev in škodujejo 

zdravju; zato poziva GD ITEC in generalni 

direktorat za infrastrukturo in logistiko 

(GD INLO), naj ukrepata in spodbujata 

nabavo okolju prijaznih tiskalnikov ter 

zagotovita, da se bodo uporabljale samo 

originalne kartuše, hkrati pa naj 

poslancem in njihovim uslužbencem 

omogoči, da imajo tiskalnike nameščene 

na strateških položajih v bližini svojih 

pisarn; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/21 

Predlog spremembe  21 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 127 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

127. izraža zadovoljstvo z napredkom, 

ki je že bil dosežen pri postopku 

modernizacije GD INTE, zlasti v zvezi z 

večjo razpoložljivostjo tolmačev, zmernim 

povečanjem ur tolmačenja in boljšo 

distribucijo delovne obremenitve 

tolmačev; ugotavlja, da je bila metoda 

izračuna statističnih podatkov pojasnjena 

ter da sta bila letni in bolniški dopust zdaj 

izvzeta iz izračuna povprečnega števila ur, 

ki jih tolmači preživijo v kabini; 

črtano 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Predlog spremembe  22 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 141 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 141a. zahteva, naj generalni sekretar 

usklajuje obsežno poročilo o napredku 

glede potrebnih izboljšav notranjih 

sistemov kontrole političnih skupin, saj 

sicer drži, da so za ustrezno ukrepanje 

odgovorne predvsem politične skupine 

same, vendar bi lahko vsaka nepravilnost 

prizadela ugled celotnega Parlamenta; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Predlog spremembe  23 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 147 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

147. meni, da je smiselno preučiti, ali je 

obstoječi sistem notranje in zunanje 

kontrole pomanjkljiv pri preprečevanju 

hujših nepravilnosti; je seznanjen z 

izjavami zunanjega računovodje (EY), da 

so njegove revizije usmerjene v pridobitev 

razumnega zagotovila, da v letnih 

računovodskih izkazih ni bistvenih napak 

in da je revidirani subjekt spoštoval pravila 

in predpise s tega področja, ter da te 

revizije vključujejo preučitev dokazov na 

podlagi preizkusov, ki podpirajo mnenje; 

ugotavlja pa tudi, da ta preučitev ne 

vključuje preiskave o morebitnih goljufivih 

izjavah in dokumentih ter torej zagotavlja 

le nekoliko omejen vpogled v preučene 

finančne dejavnosti; 

147. meni, da je treba nujno preveriti, 

ali je obstoječi sistem notranje in zunanje 

kontrole pomanjkljiv pri preprečevanju 

hujših nepravilnosti; je seznanjen z 

izjavami zunanjega računovodje (EY), da 

so njegove revizije usmerjene v pridobitev 

razumnega zagotovila, da v letnih 

računovodskih izkazih ni bistvenih napak 

in da je revidirani subjekt spoštoval pravila 

in predpise s tega področja, ter da te 

revizije vključujejo preučitev dokazov na 

podlagi preizkusov, ki podpirajo mnenje; 

ugotavlja pa tudi, da ta preučitev ne 

vključuje preiskave o morebitnih goljufivih 

izjavah in dokumentih ter torej zagotavlja 

le nekoliko omejen vpogled v preučene 

finančne dejavnosti; 

Or. en 

 


