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Eider Gardiazabal Rubial 
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Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. meni, da so skupine obiskovalcev 

eno od osrednjih orodij za seznanjanje 

državljanov z dejavnostmi Parlamenta; 

pozdravlja nova, strožja pravila za 

skupine obiskovalcev in meni, da se je 

tveganje zlorabe sredstev s tem zmanjšalo; 
glede na to poziva predsedstvo in njegovo 

delovno skupino za obveščanje in 

komuniciranje, naj pregledata proračunska 

sredstva za skupine obiskovalcev 

poslancev, pri tem pa upoštevata stopnjo 

inflacije v zadnjih letih, zaradi katere so se 

stroških teh obiskov povečali; ugotavlja, da 

so ta sredstva samo subvencija in naj ne bi 

krila vseh stroškov skupin obiskovalcev, 

vendar ni mogoče spregledati dejstva, da se 

bo delež kritih stroškov zmanjševal, če 

nadomestilo ne bo usklajeno z inflacijo; 

poziva predsedstvo, naj upošteva, da ima to 

odstopanje nesorazmerne posledice za 

skupine obiskovalcev iz revnejših 

družbeno-gospodarskih okolij, ki imajo 

zelo omejene finančne vire; 

29. meni, da so skupine obiskovalcev 

eno od osrednjih orodij za seznanjanje 

državljanov z dejavnostmi Parlamenta; 

glede na to poziva predsedstvo in njegovo 

delovno skupino za obveščanje in 

komuniciranje, naj pregledata proračunska 

sredstva za skupine obiskovalcev 

poslancev, pri tem pa upoštevata stopnjo 

inflacije v zadnjih letih, zaradi katere so se 

stroških teh obiskov povečali; ugotavlja, da 

so ta sredstva samo subvencija in naj ne bi 

krila vseh stroškov skupin obiskovalcev, 

vendar ni mogoče spregledati dejstva, da se 

bo delež kritih stroškov zmanjševal, če 

nadomestilo ne bo usklajeno z inflacijo; 

poziva predsedstvo, naj upošteva, da ima to 

odstopanje nesorazmerne posledice za 

skupine obiskovalcev iz revnejših 

družbeno-gospodarskih okolij, ki imajo 

zelo omejene finančne vire; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. pozdravlja svetovanje in raziskave 

za poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; zato 

ponovno zahteva, da generalni sekretar 

opravi to oceno in njene rezultate predstavi 

Odboru za proračun, preden bo Parlament 

jeseni 2017 obravnaval proračun; odobrava 

štiri posebne projekte, ki jih srednjeročno 

razvijajo v knjižnici Evropskega 

parlamenta, in sicer digitalno knjižnico, 

boljše vire za raziskave, vire za primerjalno 

pravo in odprto knjižnico; meni, da so ti 

projekti sredstvo za izboljšanje podpore za 

poslance in zaposlene, pa tudi za olajšanje 

dostopa do zunanjih raziskovalnih 

skupnosti in državljanov; ugotavlja, da so ti 

projekti izjemno pomembni in da jih je 

treba vključiti v zakonodajno delo 

poslancev in zaposlenih; 

33. priznava svetovanje in raziskave za 

poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; zato 

ponovno zahteva, da generalni sekretar 

opravi to oceno in njene rezultate predstavi 

Odboru za proračun, preden bo Parlament 

jeseni 2017 obravnaval proračun; je 

seznanjen s štirimi posebnimi projekti, ki 

jih srednjeročno razvijajo v knjižnici 

Evropskega parlamenta, in sicer z digitalno 

knjižnico, boljšimi viri za raziskave, viri za 

primerjalno pravo in odprto knjižnico; 

meni, da so ti projekti sredstvo za 

izboljšanje podpore za poslance in 

zaposlene, pa tudi za olajšanje dostopa do 

zunanjih raziskovalnih skupnosti in 

državljanov; ugotavlja, da so ti projekti 

izjemno pomembni in da jih je treba 

vključiti v zakonodajno delo poslancev in 

zaposlenih; 

Or. en 
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33. pozdravlja svetovanje in raziskave 

za poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; zato 

ponovno zahteva, da generalni sekretar 

opravi to oceno in njene rezultate predstavi 

Odboru za proračun, preden bo Parlament 

jeseni 2017 obravnaval proračun; odobrava 

štiri posebne projekte, ki jih srednjeročno 

razvijajo v knjižnici Evropskega 

parlamenta, in sicer digitalno knjižnico, 

boljše vire za raziskave, vire za primerjalno 

pravo in odprto knjižnico; meni, da so ti 

projekti sredstvo za izboljšanje podpore za 

poslance in zaposlene, pa tudi za olajšanje 

dostopa do zunanjih raziskovalnih 

skupnosti in državljanov; ugotavlja, da so ti 

projekti izjemno pomembni in da jih je 

treba vključiti v zakonodajno delo 

poslancev in zaposlenih; 

33. pozdravlja svetovanje in raziskave 

za poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; želi 

spomniti, da je bila prošnja za izvedbo 

takšne ocene in predstavitev njenih 

rezultatov Odboru za proračun sprejeta z 

glasovanjem na plenarnem zasedanju 14. 

aprila 20161; zato ponovno zahteva, da 

generalni sekretar opravi to oceno in njene 

rezultate predstavi Odboru za proračun, 

preden bo Parlament jeseni 2017 

obravnaval proračun; odobrava štiri 

posebne projekte, ki jih srednjeročno 

razvijajo v knjižnici Evropskega 

parlamenta, in sicer digitalno knjižnico, 

boljše vire za raziskave, vire za primerjalno 

pravo in odprto knjižnico; meni, da so ti 

projekti sredstvo za izboljšanje podpore za 

poslance in zaposlene, pa tudi za olajšanje 

dostopa do zunanjih raziskovalnih 

skupnosti in državljanov; ugotavlja, da so ti 

projekti izjemno pomembni in da jih je 

treba vključiti v zakonodajno delo 
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Or. en 
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33. pozdravlja svetovanje in raziskave 

za poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; zato 

ponovno zahteva, da generalni sekretar 

opravi to oceno in njene rezultate predstavi 

Odboru za proračun, preden bo Parlament 

jeseni 2017 obravnaval proračun; odobrava 

štiri posebne projekte, ki jih srednjeročno 

razvijajo v knjižnici Evropskega 

parlamenta, in sicer digitalno knjižnico, 

boljše vire za raziskave, vire za primerjalno 

pravo in odprto knjižnico; meni, da so ti 

projekti sredstvo za izboljšanje podpore za 

poslance in zaposlene, pa tudi za olajšanje 

dostopa do zunanjih raziskovalnih 

skupnosti in državljanov; ugotavlja, da so ti 

projekti izjemno pomembni in da jih je 

treba vključiti v zakonodajno delo 

poslancev in zaposlenih; 

33. pozdravlja svetovanje in raziskave 

za poslance in odbore v okviru Službe 

Evropskega parlamenta za raziskave 

(EPRS) in tematskih sektorjev; spominja, 

da je bila pri ustanovitvi te raziskovalne 

službe v letu 2013 predvidena vmesna 

ocena uspešnosti sodelovanja med to 

službo in tematskimi sektorji; zato 

ponovno zahteva, da generalni sekretar 

opravi to oceno in njene rezultate predstavi 

Odboru za proračun, preden bo Parlament 

jeseni 2017 obravnaval proračun; opozarja, 

da bi morala ta ocena vsebovati predloge, 

kako bi ta podpora EPRS bolj upoštevala 

dogajanje v ustreznih tematskih odborih 

ter se ne bi niti prekrivala z njihovimi 

dejavnostmi niti spodbujala konkurence 

med službami; poleg tega pričakuje, da bo 

ocena zajemala podrobne informacije o 

zunanjih izvedenskih mnenjih, zunanjih 

študijah in zunanji podpori raziskovalnim 

dejavnostim Parlamenta, vključno s 

podatki o številu študij in izvedenskih 

mnenj, ki so jih pripravile notranje službe 

Parlamenta in zunanji ponudniki, in 

stroških znanje; odobrava štiri posebne 

projekte, ki jih srednjeročno razvijajo v 

knjižnici Evropskega parlamenta, in sicer 

digitalno knjižnico, boljše vire za 

raziskave, vire za primerjalno pravo in 

odprto knjižnico; meni, da so ti projekti 
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sredstvo za izboljšanje podpore za poslance 

in zaposlene, pa tudi za olajšanje dostopa 

do zunanjih raziskovalnih skupnosti in 

državljanov; ugotavlja, da so ti projekti 

izjemno pomembni in da jih je treba 

vključiti v zakonodajno delo poslancev in 

zaposlenih; 

Or. en 

 

 


