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24.4.2017 A8-0153/38 

Predlog spremembe  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poziva notranjega revizorja, naj pri 

predstavitvi svojega letnega poročila večjo 

pozornost nameni vidikom, pri katerih je 

našel pomanjkljivosti in/ali nepravilnosti, 

in uvede ukrepe, ki omogočajo oceno 

uspešnosti in rezultatov; prav tako ga 

poziva, naj poroča o nadaljnjem ukrepanju, 

razvoju in rešitvah težav, ki jih je odkril pri 

izvajanju svojih nalog; 

21. poziva notranjega revizorja, naj pri 

predstavitvi svojega letnega poročila večjo 

pozornost nameni vidikom, pri katerih je 

našel pomanjkljivosti in/ali nepravilnosti; 

prav tako ga poziva, naj da poročila o 

nadaljnjem ukrepanju, razvoju in rešitvah 

težav, ki jih je odkril pri izvajanju svojih 

nalog, na razpolago Odboru za 

proračunski nadzor; poziva generalnega 

sekretarja, naj uvede postopke za 

ocenjevanje uspešnosti in rezultatov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Predlog spremembe  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 92 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 92a. poziva Parlament, naj v interesu 

enakih možnosti in spoštovanja pravic 

zaposlenih sprejme smernice o dodelitvi 

razreda akreditiranim parlamentarnim 

pomočnikom ter za vse funkcijske skupine 

ustrezno oblikuje jasen opis delovnih 

mest, pristojnosti in nalog;  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Predlog spremembe  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. opozarja, da je uprava v odgovoru 

na vprašanje št. 75 v vprašalniku o 

razrešnici Parlamentu za leto 2013 

navedla, da se je odločila odpraviti 

„prakso dolgoročnih službenih potovanj, 

[...] kar vodi do znatnih prihrankov“, 

vendar pa v nasprotju s tem opaža, da je 

trenutno 13 oseb na dolgoročnem 

službenem potovanju; meni, da 

predstavlja dodeljevanje izselitvenega 

dodatka in dnevnic zaposlenim za 

dolgoročna službena potovanja v kraj, v 

katerem oseba že biva in dela, 

nesprejemljiv način porabe 

davkoplačevalskega denarja, ki ni v 

skladu s kadrovskimi predpisi; vztraja, da 

je treba pojasniti okoliščine vsakega 

dolgoročnega službenega potovanja ter 

zlasti razloge in stroške za to dolgoročno 

službeno potovanje; 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Predlog spremembe  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. opozarja, da je uprava v odgovoru 

na vprašanje št. 75 v vprašalniku o 

razrešnici Parlamentu za leto 2013 navedla, 

da se je odločila odpraviti „prakso 

dolgoročnih službenih potovanj, [...] kar 

vodi do znatnih prihrankov“, vendar pa v 

nasprotju s tem opaža, da je trenutno 

13 oseb na dolgoročnem službenem 

potovanju; meni, da predstavlja 

dodeljevanje izselitvenega dodatka in 

dnevnic zaposlenim za dolgoročna 

službena potovanja v kraj, v katerem 

oseba že biva in dela, nesprejemljiv način 

porabe davkoplačevalskega denarja, ki ni 

v skladu s kadrovskimi predpisi; vztraja, 

da je treba pojasniti okoliščine vsakega 

dolgoročnega službenega potovanja ter 

zlasti razloge in stroške za to dolgoročno 

službeno potovanje; 

32. opozarja, da je uprava v odgovoru 

na vprašanje št. 75 v vprašalniku o 

razrešnici Parlamentu za leto 2013 navedla, 

da se je odločila odpraviti „prakso 

dolgoročnih službenih potovanj, [...] kar 

vodi do znatnih prihrankov“, vendar opaža, 

da je trenutno 13 oseb na dolgoročnem 

službenem potovanju (v prvi vrsti za 

namene univerzitetnega 

študija/raziskovanja in tehnične pomoči 

za priprave na predsedovanje Uniji in 

informacijske pisarne);  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Predlog spremembe  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. opozarja, da morajo vsi uradniki 

in drugi uslužbenci Unije, tudi tisti, ki 

delajo v kabinetih, svoje naloge opravljati 

izključno ob upoštevanju interesa Unije in 

v skladu s pravili iz kadrovskih predpisov; 

izpostavlja, da so uradniki Unije plačani z 

davkoplačevalskim denarjem, ki ni 

namenjen financiranju novinarjev ali 

drugega osebja za promocijo nacionalnih 

političnih interesov predsednika; poziva 

predsedstvo, naj v predpisih Parlamenta 

določi jasne določbe; 

33. ugotavlja, da je generalni 

direktorat za komunikacije zaposlil 

uslužbenca s krajem dela v Bruslju; 

opozarja, da je namen dolgoročnega 

službenega potovanja biti kos 

povečanemu zanimanju nemških medijev 

za delo Evropskega parlamenta (odgovor 

uprave v drugem vprašalniku Odbora za 

proračunski nadzor); v zvezi s tem 

pozdravlja dejstvo, da je uradnik v celoti 

služil interesom institucije; 

Or. en 

 


