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SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0153/50 

Predlog spremembe  50 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. je seznanjen z odgovorom 

generalnega sekretarja o preiskavi 

akreditiranega pomočnika nekdanjega 

predsednika Parlamenta, ki je osumljen, 

da ni izpolnil obveznosti glede prijave 

zunanjih dejavnostih; pozdravlja dejstvo, 

da se je preiskava končala sredi marca 

letos; poziva generalnega sekretarja, naj o 

ugotovitvah preiskave in ukrepih, ki bodo 

sprejeti, obvesti Odbor za proračunski 

nadzor; 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0153/51 

Predlog spremembe  51 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. obžaluje, da obstoječi sistem 

podeljevanja razrešnice z dveletnim 

zamikom poslancem nasploh in zlasti 

članom Odbora za proračunski nadzor ne 

omogoča, da bi hitro preučili upravljavske 

in računovodske težave Parlamenta in 

uvedli ustrezne popravke; poudarja, da je 

to še posebej izstopajoče, kadar te težave 

zadevajo predsednika institucije, saj je 

mogoče razrešnico za zadnje leto 

njegovega mandata podeliti šele dve leti 

pozneje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Predlog spremembe  52 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51a. je presenečen, da je bilo število 

daril, prijavljenih v skladu s členom 5 

kodeksa ravnanja za poslance, omejeno; 

opominja, da morajo vsi poslanci prijaviti 

darila, ki jih prejmejo, kadar uradno 

zastopajo Parlament; še zlasti poudarja, 

da prejšnje predsedstvo te institucije v 

zadnjih petih letih ni prijavilo niti enega 

darila; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Predlog spremembe  53 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51b. ugotavlja, da predstavnik 

Parlamenta za brexit za več podjetij 

opravlja plačane dejavnosti, ki jih je 

ustrezno prijavil v svoji izjavi o interesih; 

poudarja, da ima zaradi svojega položaja 

verjetno dostop do občutljivih informacij, 

ki bi bile lahko zanimive za ta podjetja; je 

zaskrbljen, da bi zaradi te situacije 

utegnilo priti do navzkrižja interesov, kot 

je opredeljeno v členu 3(1) priloge I 

poslovnika Parlamenta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Predlog spremembe  54 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51c. poziva predstavnika Parlamenta za 

brexit, naj v skladu s členom 3(2) priloge I 

poslovnika Parlamenta pojasni svoje 

odnose s temi podjetji; poziva predsednika 

Parlamenta, naj poskrbi, da ta situacija 

ne bo škodovala verodostojnosti 

Parlamenta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Predlog spremembe  55 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 121 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 121a. obžaluje pogajanja o vzpostavitvi 

javno-javnega partnerstva za uporabo 

hiše Wiertz in pripadajočega vrta; meni, 

da bi želeni cilj, tj. večje število sejnih sob, 

lahko uresničili z boljšim upravljanjem 

obstoječih sob; zato meni, da je ocenjeni 

strošek 2,1 milijona EUR za dela trošenje 

javnega denarja v času, ko bi morala biti 

glavna naloga Parlamenta zmanjšati svoj 

proračun; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Predlog spremembe  56 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 146 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 146a. izraža dvome glede organizacijske 

sheme Evropskega parlamenta, v kateri je 

novi organ za evropske politične stranke 

in evropske politične fundacije podrejen 

generalnemu sekretarju, in skladnosti 

take upravne organizacije s členom 6(2) 

Uredbe 1141/2014; 

Or. en 



 

AM\1124065SL.docx  PE603.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0153/57 

Predlog spremembe  57 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 146 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 146b. poudarja, da je organ pravna 

oseba (člen 6(2))1a, se fizično nahaja v 

Evropskem parlamentu, ki mu zagotavlja 

prostore in potrebno opremo za 

zagotavljanje upravne pomoči (člen 6(4)), 

njegovo osebje prihaja iz ene ali več 

institucij (člen 6(5)), njegova proračunska 

sredstva pa se v oddelku splošnega 

proračuna EU za Parlament obravnavajo 

ločeno; zahteva pojasnilo glede postopka 

podeljevanja razrešnice v prihodnosti 

glede na te člene; 

 _________________ 

 1a Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2014 o statutu in financiranju 

evropskih političnih strank in evropskih 

političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, 

str. 1).  

Or. en 

 


