
 

AM\1122726SL.docx  PE603.693v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

4.4.2017 A8-0156/33 

Predlog spremembe  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je seznanjen z zahtevo, da naj se 

75 % proračunskih sredstev za 

komunikacijsko kampanjo za volitve leta 

2019 vključi v predhodni predlog načrta 

prihodkov in odhodkov za leto 2018, ker 

bo večina pogodb podpisanih leta 2018; 

4. obsoja zahtevo, da naj se 

proračunska sredstva za komunikacijsko 

kampanjo za volitve leta 2019 vključijo v 

predhodni predlog načrta prihodkov in 

odhodkov za leto 2018; obžaluje 

zapravljanje davkoplačevalskega denarja 

za propagando, ki koristi samo sistemu 

Unije; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Predlog spremembe  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je največji del 

proračuna Parlamenta določen z 

zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi 

in da se zanj uporablja letna indeksacija; 

5. ugotavlja, da je največji del 

proračuna Parlamenta določen z 

zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi 

in da se zanj uporablja letna indeksacija; 

zato poziva k reviziji statuta poslancev in 

kadrovskih predpisov, da se odpravijo 

nesprejemljive koristi; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Predlog spremembe  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 meni, da bi morali biti poslanci za zgled 

državljanom, ki se v več državah članicah 

soočajo s katastrofalnimi posledicami 

gospodarske krize, zato poziva, da se 

njihove plače in nadomestila zmanjšajo za 

vsaj 15 %; meni, da bi se dnevnice smele 

izplačevati le na osnovi vestnega 

poročanja, podprtega z dokazili; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Predlog spremembe  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poziva predsedstvo, naj oblikuje boljša 

pravila v zvezi z nadomestili za potovanja 

z avtomobilom; meni, da bi bilo treba za 

vsa potovanja, ne glede na razdaljo, 

predložiti dokazila; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Predlog spremembe  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

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

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ugotavlja, da so bile politične 

skupine sicer izvzete iz ukrepov za 

vsakoletno zmanjšanje števila zaposlenih, 

ki se izvajajo od leta 20142, vendar je bilo 

v spravnem postopku za proračun za 

leto 2017 zmanjšano število delovnih mest 
v kadrovskem načrtu sekretariata 

Parlamenta, ker Svet ni spoštoval 

prijateljskega dogovora; 

44. obžaluje, da je bilo v okviru 

spravnega postopka za proračun za leto 

2017 predvidenih 76 dodatnih delovnih 

mest za politične skupine; meni, da bi 

morali biti vsi zaposleni v političnih 

skupinah vključeni v cilj 5-odstotnega 

zmanjšanja števila zaposlenih; 

__________________ __________________ 

2Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437, 

sprejeta besedila, P8_TA(2014)0036, 

sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376, 

sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411. 

2Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437; 

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0036; 

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376; 

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


