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Marco Valli, Laura Agea 
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Izvješće A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman 

2017/2143(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 18. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

18. prima na znanje da Ombudsman 

bilježi znatan porast pritužbi i da je 

svjestan svojeg zahtjeva Parlamentu iz 

godišnjeg izvješća o radu za 2016., koji se 

tiče umjerenog povećanja proračuna za 

zapošljavanje dodatnog višejezičnog 

osoblja; zabrinut je da zbog smanjenja 

broja osoblja preostali resursi koji su 

dostupni u službama neće omogućiti 

preuzimanje većeg opsega posla; poziva 

proračunska tijela da pri planiranju budućih 

dodjela financijskih sredstava za osoblje 

imaju na umu dugoročni učinak smanjenja 

broja osoblja, posebno u pogledu 

sposobnosti Ombudsmana da popravi 

rodnu i geografsku ravnotežu, kao i 

potrebu za iskorištavanjem kapaciteta 

iskusnih dužnosnika da preuzmu 

rukovodeće položaje; 

18. prima na znanje da Ombudsman 

bilježi znatan porast pritužbi i da prima na 

znanje njegov zahtjev Parlamentu iz 

godišnjeg izvješća o radu za 2016., koji se 

tiče povećanja proračuna za zapošljavanje 

dodatnog višejezičnog osoblja; poziva 

proračunska tijela da pri planiranju budućih 

dodjela financijskih sredstava za osoblje 

imaju na umu dugoročni učinak smanjenja 

broja osoblja, posebno u pogledu 

sposobnosti Ombudsmana da popravi 

rodnu i geografsku ravnotežu, kao i 

potrebu za iskorištavanjem kapaciteta 

iskusnih dužnosnika da preuzmu 

rukovodeće položaje; 

Or. en 
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Prijedlog rezolucije 

Stavak 24. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

24. žali zbog odluke Ujedinjene 

Kraljevine da se povuče iz Europske unije; 

primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu 

iznijeti predviđanja o financijskim, 

administrativnim, ljudskim i ostalim 

posljedicama povezanima s tim 

povlačenjem; traži od Ombudsmana i 

Revizorskog suda da provedu procjene 

učinka i da o rezultatima obavijeste 

Parlament do kraja 2018. 

24. prima na znanje odluku 

Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz 

Europske unije; primjećuje da se u ovoj 

fazi ne mogu iznijeti predviđanja o 

financijskim, administrativnim, ljudskim i 

ostalim posljedicama povezanima s tim 

povlačenjem; traži od Ombudsmana i 

Revizorskog suda da provedu procjene 

učinka i da o rezultatima obavijeste 

Parlament do kraja 2018. 

Or. en 

 


