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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Predlog spremembe  5/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. podpira dogovor s predsedstvom z 

dne 28. marca 2017 o ravni ocenjenih 

prihodkov in odhodkov za leto 2018; 

zmanjša raven odhodkov za 

18,4 milijona EUR glede na začetno 

stališče predsedstva; določa, da bo skupna 

raven ocenjenih odhodkov za leto 2018 

znašala 1.953.483.373 EUR, kar je skupaj 

2,3 % več kot v proračunu za leto 2017; 

 

6. obžaluje dogovor s predsedstvom z 

dne 28. marca 2017 o ravni ocenjenih 

prihodkov in odhodkov za leto 2018; 

obžaluje, da je bila raven odhodkov 

zmanjšana samo za 18,4 milijona EUR 

glede na začetno stališče predsedstva; 

obžaluje, da bo skupna raven ocenjenih 

odhodkov za leto 2018 znašala 

1.953.483.373 EUR, kar je skupaj 2,3 % 

več kot v proračunu za leto 2017; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Predlog spremembe  6/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. zahteva več informacij o načrtovani 

obnovi stavbe Paul Henri Spaak (PHS), 

zlasti o morebitnih mnenjih neodvisnih 

zunanjih izvajalcev glede razpoložljivih 

možnosti za to stavbo, ki obstaja šele 25 

let; poziva generalnega sekretarja, naj 

rezultate te študije čim prej predstavi 

Odboru za proračun; poudarja, da ta stavba 

ne izpolnjuje statičnih zahtev za javno 

parlamentarno poslopje, ki mora biti zelo 

varno in mora zdržati zunanje šoke, ne da 

bi se zrušilo; izraža kritiko glede tega, da 

stavba PHS ne ustreza niti minimalnim 

standardom moderne statike, in ugotavlja, 

da je bilo treba že večkrat ukrepati, da bi 

zagotovili njeno stabilnost; zato poziva 

predsedstvo in upravo Parlamenta, naj 

iščeta rešitve za stavbo PHS, kjer življenja 

zaposlenih ne bodo v nevarnosti, delovne 

razmere pa bodo zdrave; je seznanjen z 

ravnjo proračunskih sredstev, ki jih je 

generalni sekretar za leto 2018 predlagal v 

zvezi s študijami, pripravljalnimi projekti 

in deli ter nudenju pomoči skupini za 

vodenje projekta; izraža zaskrbljenost, ker 

bi lahko prišlo do zmede v zvezi z zneski 

za študije in selitve; poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj o vseh 

nadaljnjih ukrepih obvestita Odbor za 

proračun in mu čim prej, najpozneje pa do 

julija 2017 predstavita jasno razčlenjene 

21. zahteva več informacij o načrtovani 

obnovi stavbe Paul Henri Spaak (PHS), 

zlasti o morebitnih mnenjih neodvisnih 

zunanjih izvajalcev glede razpoložljivih 

možnosti za to stavbo, ki obstaja šele 25 

let; poziva generalnega sekretarja, naj 

rezultate te študije čim prej predstavi 

Odboru za proračun; poudarja, da ta stavba 

ne izpolnjuje statičnih zahtev za javno 

parlamentarno poslopje, ki mora biti zelo 

varno in mora zdržati zunanje šoke, ne da 

bi se zrušilo; izraža kritiko glede tega, da 

stavba PHS ne ustreza niti minimalnim 

standardom moderne statike, in ugotavlja, 

da je bilo treba že večkrat ukrepati, da bi 

zagotovili njeno stabilnost; zato poziva 

predsedstvo in upravo Parlamenta, naj 

iščeta rešitve za stavbo PHS, kjer življenja 

zaposlenih ne bodo v nevarnosti, delovne 

razmere pa bodo zdrave; obžaluje raven 

proračunskih sredstev, ki jih je generalni 

sekretar za leto 2018 predlagal v zvezi s 

študijami, pripravljalnimi projekti in deli 

ter nudenju pomoči skupini za vodenje 

projekta; izraža zaskrbljenost, ker bi lahko 

prišlo do zmede v zvezi z zneski za študije 

in selitve; poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj o vseh 

nadaljnjih ukrepih obvestita Odbor za 

proračun in mu čim prej, najpozneje pa do 

julija 2017 predstavita jasno razčlenjene 
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stroške; opominja, da se je treba v vsakem 

primeru odločiti za najsodobnejšo 

energetsko učinkovito arhitekturo; poziva k 

oceni, kakšne posledice bo obnova imela 

za oddelek za obiskovalce in seminarje ter 

razpoložljivost plenarne dvorane in drugih 

sob in pisarn; 

 

stroške; opominja, da se je treba v vsakem 

primeru odločiti za najsodobnejšo 

energetsko učinkovito arhitekturo; poziva k 

oceni, kakšne posledice bo obnova imela 

za oddelek za obiskovalce in seminarje ter 

razpoložljivost plenarne dvorane in drugih 

sob in pisarn; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Predlog spremembe  7/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. pozdravlja ustanovitev delovne 

skupine za mobilnost, ki mora delovati 

vključujoče in imeti jasne naloge; 

poudarja, da mora Parlament spoštovati 

vso veljavno regionalno zakonodajo v 

krajih dela, tudi na tem področju; se 

zavzema za to, da se spodbuja uporaba 

direktnega vlaka med poslopji Parlamenta 

v Bruslju in letališčem; poziva odgovorne 

službe, naj ob upoštevanju tega dejstva 

znova ocenijo sestavo in velikost voznega 

parka Parlamenta; poziva predsedstvo, naj 

takoj sprejme program spodbud za uporabo 

koles za pot med domom in službo; je 

seznanjen, da druge institucije tak program 

že imajo, zlasti Evropski ekonomsko-

socialni odbor; 

 

27. pozdravlja ustanovitev delovne 

skupine za mobilnost, ki mora delovati 

vključujoče in imeti jasne naloge; 

poudarja, da mora Parlament spoštovati 

vso veljavno regionalno zakonodajo v 

krajih dela, tudi na tem področju; se 

zavzema za to, da se spodbuja uporaba 

direktnega vlaka med poslopji Parlamenta 

v Bruslju in letališčem; poziva odgovorne 

službe, naj ob upoštevanju tega dejstva 

znova ocenijo sestavo in velikost voznega 

parka Parlamenta; je trdno prepričan, da bi 

morali poslanci šofersko službo EP 

uporabljati zgolj za pot med letališčem ali 

železniško postajo in prostori Parlamenta 

in obratno, pri tem pa uporabljati 

kombinirana vozila in avtobuse EP, ter 

poziva k omejitvi dnevnega proračuna za 

povračilo stroškov za prevoze s taksijem; 

spominja, da lahko poslanci v Belgiji 

svobodno uporabljajo železniški prevoz; 

poziva predsedstvo, naj takoj sprejme 

program spodbud za uporabo koles za pot 

med domom in službo; je seznanjen, da 

druge institucije tak program že imajo, 

zlasti Evropski ekonomsko-socialni odbor; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Predlog spremembe  8/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. je seznanjen, da naj bi skupni 

odhodki za komunikacijsko kampanjo za 

volitve leta 2019 znašali 25 milijonov EUR 

v letu 2018 in 8,33 milijona EUR v 

letu 2019, ter ugotavlja, da je potreben višji 

znesek finančnih obveznosti v letu 2018; 

poudarja, kako pomembne so te 

informacijske kampanje, zlasti če 

upoštevamo sedanje razmere v Uniji; 

 

30. obžaluje, da naj bi skupni odhodki 

za komunikacijsko kampanjo za volitve 

leta 2019 znašali 25 milijonov EUR v 

letu 2018 in 8,33 milijona EUR v 

letu 2019, ter ugotavlja, da je potreben višji 

znesek finančnih obveznosti v letu 2018; 

zahteva, da se predlagani znesek v celoti 

črta, in poziva generalnega sekretarja, naj 

z internimi službami za komunikacijo 

spodbuja brezplačno kampanjo v 

socialnih omrežjih; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Predlog spremembe  9/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. v okviru priprav na deveto 

zakonodajno obdobje poziva generalnega 

sekretarja, naj predsedstvu predloži 

podrobnejši seznam stroškov, ki se krijejo 

iz splošnega nadomestila stroškov, in 

spominja na načelo neodvisnosti mandata; 

poudarja, da lahko poslanci, ki to želijo, 

podatke o stroških, ki se krijejo iz 

splošnega nadomestila stroškov, objavijo 

na svojih osebnih spletnih straneh; znova 

poziva k večji preglednosti pri uporabi 

splošnega nadomestila stroškov na osnovi 

praktičnih zgledov iz nacionalnih delegacij 

v Parlamentu in državah članicah; meni, da 

bi morali poslanci imeti tudi možnost, da 

na spletnem mestu Parlamenta objavijo 

povezave s stranmi, kjer objavljajo 

informacije o svoji porabi; ponavlja, da 

zaradi večje preglednosti v zvezi s 

splošnim nadomestilom stroškov ne bi 

smelo biti dodatnega zaposlovanja v upravi 

Parlamenta; 

 

37. v okviru priprav na deveto 

zakonodajno obdobje poziva generalnega 

sekretarja, naj predsedstvu predloži 

podrobnejši seznam stroškov, ki se krijejo 

iz splošnega nadomestila stroškov, in 

spominja na načelo neodvisnosti mandata; 

poudarja, da lahko poslanci, ki to želijo, 

podatke o stroških, ki se krijejo iz 

splošnega nadomestila stroškov, objavijo 

na svojih osebnih spletnih straneh; znova 

poziva k večji preglednosti pri uporabi 

splošnega nadomestila stroškov na osnovi 

praktičnih zgledov iz nacionalnih delegacij 

v Parlamentu in državah članicah; meni, da 

bi morali poslanci imeti tudi možnost, da 

na spletnem mestu Parlamenta objavijo 

povezave s stranmi, kjer objavljajo 

informacije o svoji porabi; ponavlja, da 

zaradi večje preglednosti v zvezi s 

splošnim nadomestilom stroškov ne bi 

smelo biti dodatnega zaposlovanja v upravi 

Parlamenta; poziva, da se pri naslednji 

reviziji statuta poslancev predlaga 

obvezna vsakoletna objava podatkov o 

uporabi splošnega nadomestila stroškov; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Predlog spremembe  10/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 37a. poziva k vsaj 15-odstotnemu 

zmanjšanju mesečnih plač, dnevnic in 

finančnih ugodnosti poslancev, vključno s 

splošnim nadomestilom stroškov, kar bo 

jasno sporočilo evropskim državljanom, ki 

se soočajo s težavnimi gospodarskimi, 

družbenimi in zgodovinskimi 

okoliščinami, s tem pa se bo postopoma 

izboljšal tudi trenutno negativen vtis o 

politikah Unije; poziva predsedstvo, naj 

pregleda izvedbene ukrepe za statut 

poslancev in poišče čim več možnosti za 

prihranke, na primer odpravo ugodnosti, 

kot sta nadomestilo za razdaljo in 

trajanje; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Predlog spremembe  11/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da so nedavne polemike v 

zvezi s financiranjem nekaterih evropskih 

političnih strank in nekaterih evropskih 

političnih fundacij razkrile pomanjkljivosti 

v obstoječih sistemih upravljanja in 

nadzora; 

 

53. meni, da so nedavne polemike v 

zvezi s financiranjem nekaterih evropskih 

političnih strank in nekaterih evropskih 

političnih fundacij razkrile pomanjkljivosti 

v obstoječih sistemih upravljanja in 

nadzora, ter poziva, naj se ti odhodki v 

celoti odpravijo; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Predlog spremembe  12/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. meni, da bodo z začetkom 

veljavnosti uredb (EU) št. 1141/20141 in 

(EU) št. 1142/20142 zagotovljeni dodatni 

nadzorni mehanizmi, kot je zahteva po 

registraciji pri organu za evropske 

politične stranke in evropske politične 

fundacije; hkrati pa meni, da bi lahko te 

ukrepe še izboljšali; ugotavlja, da bodo 

stranke in fundacije pri svojih vlogah za 

financiranje nova pravila začele 

uporabljati v proračunskem letu 2018; 

 

54. meni, da bi se morale evropske 

politične stranke in evropske politične 

fundacije v celoti financirati z lastnimi 

sredstvi, ne pa biti odvisne od proračuna 

Parlamenta; meni, da bi bilo treba v celoti 

odpraviti vse omejitve v zvezi s prispevki 

ali nepovratnimi sredstvi; poudarja, da bi 

samo z uporabo izključno lastnih sredstev 

odpravili tveganje za proračun 

Parlamenta, da bi se morali izterjati 

zneski, ki so bili porabljeni nepravilno ali 

na goljufiv način; 

Or. en 

                                                 
1 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). 
2 Uredba (EU, Euratom) št. 1142/2014 Evropskega parlament in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 glede financiranja evropskih političnih strank (UL L 317, 4.11.2014, str. 

28). 
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4.4.2017 A8-0156/13 

Predlog spremembe  13/rev 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. sprejme načrt prihodkov in 

odhodkov za proračunsko leto 2018; 

 

61. zavrne načrt prihodkov in 

odhodkov za proračunsko leto 2018; 

 

Or. en 

 

 


