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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

24.4.2017 A8-0153/24 

Amandman  24 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 41.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 41.a podsjeća zastupnike da su obvezni 

odmah obavijestiti upravu o bilo kakvoj 

promjeni u izjavama o financijskim 

interesima; žali što se životopisi i izjave o 

financijskim interesima zastupnika na 

internetske stranice Parlamenta 

postavljaju vrlo kasno; smatra da bi se 

izjave o financijskim interesima 

zastupnika trebale objavljivati u formatu 

koji se može strojno pretraživati; smatra 

da bi etički i ad hoc savjetodavni odbor 

trebao obavljati svoj rad uz veću 

transparentnost; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Amandman  25 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 51. – alineja 2. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

- aktivnosti lobiranja bivših 

zastupnika usmjerene na europske 

institucije koje oni poduzimaju dok 

ostvaruju pravo na prijelaznu naknadu; 

- razdoblje mirovanja bivših 

zastupnika dok ostvaruju pravo na 

prijelaznu naknadu uz sudjelovanje u 

aktivnostima lobiranja usmjerene na 

europske institucije; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Amandman  26 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 73. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

73. pozdravlja činjenicu da se 

ravnoteža u zastupljenosti spolova na 

položajima glavnih direktora povećala s 

18,2 %/81,8 % (omjer iz 2014.) na 

33,3 %/66,7 % 2015. godine, ali sa 

zabrinutošću primjećuje kako je došlo do 

smanjenja ravnoteže spolova na položajima 

direktora i da je u odnosu na omjer iz 2014. 

od 34 %/66 % on 2015. godine bio 

31,1 %/68,9 %; primjećuje da se ravnoteža 

spolova kada je riječ o položaju načelnika 

odjela nastavila povećavati te da je omjer 

načelnika i načelnica odjela 2014. godine 

bio 30 %/70 %, a na kraju 2015. godine 

31,2 %/68,8 %; ističe da je neravnoteža na 

rukovodećim položajima i dalje prisutna i 

da je uspostava programa jednakih 

mogućnosti za ta radna mjesta i dalje od 

najveće važnosti; 

73. pozdravlja činjenicu da se 

ravnoteža u zastupljenosti spolova na 

položajima glavnih direktora povećala s 

18,2 %/81,8 % (omjer iz 2014.) na 

33,3 %/66,7 % 2015. godine, ali sa 

zabrinutošću primjećuje kako je došlo do 

smanjenja ravnoteže spolova na položajima 

direktora i da je u odnosu na omjer iz 2014. 

od 34 %/66 % on 2015. godine bio 

31,1 %/68,9 %; podsjeća da apsolutnu 

većinu osoblja Parlamenta čine žene, no 

žene su zastupljene na ograničenom broju 

rukovodećih položaja; primjećuje da se 

ravnoteža spolova kada je riječ o položaju 

načelnika odjela nastavila povećavati te da 

je omjer načelnika i načelnica odjela 2014. 

godine bio 30 %/70 %, a na kraju 2015. 

godine 31,2 %/68,8 %; ističe da je 

neravnoteža na rukovodećim položajima i 

dalje prisutna i da je uspostava programa 

jednakih mogućnosti za ta radna mjesta i 

dalje od najveće važnosti; odlučno smatra 

da bi Parlament do 2019. trebao imati 

najmanje 40 % žena na rukovodećim 

položajima; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Amandman  27 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 137. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

137. poziva Predsjedništvo da bez 

odgode uspostavi program poticaja za 

promicanje učinkovitih načina prijevoza za 

putovanje na posao i s posla; 

137. poziva Predsjedništvo da bez 

odgode uspostavi program poticaja za 

promicanje učinkovitih načina prijevoza za 

putovanje na posao i s posla, u kojem će se 

promicati održiviji i učinkovitiji prijevoz 

za putovanje na posao i s posla, pa i radi 

jamčenja poštovanja regionalnog 

briselskog zakona COBRACE o 

parkirnim mjestima koja se daju na 

raspolaganje zaposlenicima; u pogledu 

prijevozne službe Parlamenta podsjeća da 

sada postoji izravna željeznička veza koja 

sjedište Parlamenta u Bruxellesu povezuje 

sa zračnom lukom te ističe da bi se 

svakom novom odlukom o javnoj nabavi 

voznoga parka Parlamenta trebala uzeti u 

obzir smanjena potražnja zbog tog 

razloga, kao i sustav bodova Ecoscore u 

odabiru novih automobila; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Amandman  28 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 144. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

144. sa zabrinutošću napominje da su u 

slučajevima Saveza za izravnu 

demokraciju u Europi, Pokreta za Europu 

slobodâ i demokracije, Inicijative za 

izravnu demokraciju u Europi i Zaklade za 

Europu slobodâ i demokracije otkrivene 

znatne nepravilnosti, koje se odnose na 

nedopušteno izravno ili neizravno 

financiranje nacionalnih stranaka i na 

donacije; 

144. sa zabrinutošću napominje da su u 

slučajevima Saveza za izravnu 

demokraciju u Europi, Pokreta za Europu 

slobodâ i demokracije, Inicijative za 

izravnu demokraciju u Europi i Zaklade za 

Europu slobodâ i demokracije otkrivene 

znatne nepravilnosti, koje se odnose na 

nedopušteno izravno ili neizravno 

financiranje nacionalnih stranaka i na 

donacije; čvrsto smatra da bi bez odgode 

trebalo poduzeti korektivne mjere nakon 

što se nepravilnosti dokažu i potvrde; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Amandman  29 

Benedek Jávor 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 145. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

145. izražava zabrinutost zbog 

reputacijskog rizika za Parlament koju 

predstavlja bilo koja takva nepravilnost te 

je uvjeren da je potrebno brzo i učinkovito 

djelovanje kako bi se u budućnosti 

spriječile i riješile slične nepravilnosti; 

145. izražava zabrinutost zbog 

reputacijskog rizika za Parlament koju 

predstavlja bilo koja takva nepravilnost te 

je uvjeren da je potrebno brzo i učinkovito 

djelovanje kako bi se u budućnosti 

spriječile i riješile slične nepravilnosti; no 

smatra da su te nepravilnosti ograničene 

na ograničen broj političkih stranaka i 

zaklada; smatra da se zbog tih 

nepravilnosti ne bi trebalo dovoditi u 

pitanje financijsko upravljanje ostalim 

političkim strankama i zakladama; 

Or. en 

 


