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4.4.2017 A8-0156/16 

Predlog spremembe  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, 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 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. priznava, da so plače poslancev 

določene s sporazumom med 

Parlamentom in Svetom, vendar meni, da 

bi bilo treba ob dejstvu, da se državljani v 

več državah članicah soočajo s 

katastrofalnimi posledicami gospodarske 

krize, razmisliti o tem, da bi plače in 

nadomestila poslancev, vključno s 

splošnim nadomestilom stroškov, 

zmanjšali za vsaj 17 %;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Predlog spremembe  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 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 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; 

meni, da bi morali biti poslanci dolžni 

podatke o stroških, ki se krijejo iz 

splošnega nadomestila stroškov, objaviti 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; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Predlog spremembe  18 

Xabier Benito Ziluaga, 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 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poudarja, da je bil v skladu s točko 27 

medinstitucionalnega sporazuma z dne 

2. decembra 2013 o postopnem 

petodstotnem zmanjšanju števila delovnih 

mest v vseh institucijah, organih in 

agencijah zaradi posebnih potreb, ki so se v 

Parlamentu pojavile v letih 2014 in 2016, s 

Svetom dosežen dogovor o predlogu 

splošnega proračuna Evropske unije za 

proračunsko leto 2016, v katerem je 

določeno, da naj bi se ukrepi za vsakoletno 

zmanjšanje števila zaposlenih Parlamenta 

nadaljevali do leta 2019; 

43. poudarja, da je bil v skladu s 

točko 27 medinstitucionalnega sporazuma 

z dne 2. decembra 2013 o postopnem 

petodstotnem zmanjšanju števila delovnih 

mest v vseh institucijah, organih in 

agencijah zaradi posebnih potreb, ki so se v 

Parlamentu pojavile v letih 2014 in 2016, s 

Svetom dosežen dogovor o predlogu 

splošnega proračuna Evropske unije za 

proračunsko leto 2016, v katerem je 

določeno, da naj bi se ukrepi za vsakoletno 

zmanjšanje števila zaposlenih Parlamenta 

nadaljevali do leta 2019; meni, da bi bilo 

treba usmerjeno zmanjšanje upravnih 

stroškov doseči z zamrznitvijo skupnega 

zneska proračunske postavke za plače ali 

z njegovim znižanjem za 5 % in da bi se 

moralo to znižanje osredotočiti na delovna 

mesta v višjih plačnih razredih; meni, da 

je zaradi vse večjega števila zakonodajnih 

postopkov in večjih pristojnosti 

Evropskega parlamenta potrebnih več 

človeških virov za obvladovanje 

naraščajočega obsega dela; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Predlog spremembe  19 

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 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47a. poziva predsedstvo, naj v 

posvetovanju z odborom akreditiranih 

parlamentarnih pomočnikov revidira 

pravila v zvezi z akreditiranimi 

parlamentarnimi pomočniki, da bi se 

zagotovila popolna skladnost s Pogoji za 

zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 

skupnosti; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Predlog spremembe  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, 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 47 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47b. poziva predsedstvo, naj predlaga 

postopek za odpustitev, v katero privoli 

tako poslanec kot akreditirani 

parlamentarni pomočnik; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Predlog spremembe  21 

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 47 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47c. poziva predsedstvo, naj zahteva 

preučitev in po potrebi revizijo pravil 

statuta za pripravnike, vključno z uvedbo 

minimalne plače in uskladitvijo cen 

gostinske ponudbe za vse pripravnike v 

upravi Parlamenta in pisarnah poslancev, 

da bi zagotovili enakopravno obravnavo 

pripravnikov in zaščitili njihove socialne 

pravice; 

Or. en 

  

 

 


