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Predlog spremembe  14 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. spominja na sklep Parlamenta v 

postopku priprave proračuna EP za 

leto 2017, namreč da se ustanovi služba za 

tolmačenje vseh plenarnih razprav v 

mednarodni znakovni jezik, in poziva 

upravo, naj ta sklep uresniči brez 

nadaljnjega odlašanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. ugotavlja, da so poslanci v skladu z 

nedavno revidiranim poslovnikom1 

omejeni na največ tri ustne obrazložitve 

glasovanja na delno zasedanje, a ostaja 

zaskrbljen zaradi dodatnih stroškov 
tolmačenja in prevajanja zapisov 

obrazložitev, ki nastanejo zaradi njih; 

poziva generalnega sekretarja, naj predloži 

podrobno razčlenitev stroškov, povezanih 

z ustnimi obrazložitvami glasovanja; 

opozarja, da so na voljo druge možnosti, 

kot so pisne obrazložitve glasovanja ter 

množica instrumentov za javno 

komunikacijo v prostorih Parlamenta, s 

katerimi lahko poslanci pojasnijo svoje 

glasovanje; poziva, naj ustne obrazložitve 

glasovanja – kot začasni ukrep – vsak dan 

plenarnega zasedanja potekajo ob koncu 

delovnega dne, in sicer po enominutnih 

govorih in drugih točkah dnevnega reda; 

34. obžaluje, da so poslanci v skladu z 

nedavno revidiranim poslovnikom2 

omejeni na največ tri ustne obrazložitve 

glasovanja na delno zasedanje, in meni, da 

so dodatni stroški tolmačenja in 

zagotavljanja prevajanja zapisov 

obrazložitev bistvenega pomena in igrajo 

ključno vlogo pri spodbujanju dela, ki ga 

razvija Evropski parlament oziroma 

njegove interne službe, kar ustrezno 

odraža pluralnost trenutnih stališč blizu 

evropskim državljanom; poziva 

generalnega sekretarja, naj predloži 

predlog, ki bo zagotavljal nadaljnje 

objavljanje ustnih in pisnih obrazložitev 
glasovanja ter množico instrumentov za 

javno komunikacijo v prostorih 

Parlamenta, s katerimi lahko poslanci 

pojasnijo svoje glasovanje;  

Or. en 

 

 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0484 – člen 183(1). 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0484 – člen 183(1). 


