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12.4.2018 A8-0105/7 

Predlog spremembe  7 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ugotavlja, da so končne odobritve 

Parlamenta za leto 2016 znašale 

1.838.613.983 EUR oziroma 19,39 % 

razdelka V večletnega finančnega okvira8, 

predvidenega za upravne odhodke institucij 

Unije v letu 2016, kar je 2,4-odstotno 

povečanje v primerjavi s proračunom za 

leto 2015 (1.794.929.112 EUR); 

5. ugotavlja, da so končne odobritve 

Parlamenta za leto 2016 znašale 

1.838.613.983 EUR oziroma 19,39 % 

razdelka V večletnega finančnega okvira8, 

predvidenega za upravne odhodke institucij 

Unije v letu 2016, kar je 2,4-odstotno 

povečanje v primerjavi s proračunom za 

leto 2015 (1.794.929.112 EUR); meni, da 

je to povečanje v obdobju, ko evropske 

institucije, tudi Evropski parlament, 

zagovarjajo varčevalne ukrepe v državah 

članicah, nezaslišano; 

_________________ _________________ 

8 Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020. 

8 Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020. 

Or. en 



 

AM\1150756SL.docx  PE618.413v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

12.4.2018 A8-0105/8 

Predlog spremembe  8 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva sekretariat Parlamenta, naj 

objavi letno zbirko predpisov, ki se 

uporabljajo za politične skupine, v njih pa 

za vse politične skupine navede uporabo 

teh predpisov in nadaljnjo sodno prakso; 

meni, da bi s takšno publikacijo 

preprečili, da bi politične skupine 

ponavljale napake drugih političnih 

skupin, kakor je navedlo Računsko 

sodišče; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Predlog spremembe  9 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. poziva k pojasnitvi finančnih in 

človeških virov, dodeljenih usmerjevalni 

skupini za izstop Združenega kraljestva iz 

EU; opozarja, da je sestavljena iz 

predstavnikov nekaterih političnih skupin 

in da so se tri politične skupine odločile, 

da v njej ne bodo sodelovale; spominja na 

tveganja, ki jih prinaša ta kršitev načela 

enake obravnave; poudarja, da mora 

institucija enakopravno obravnavati vse 

politične formacije, in poziva predsedstvo 

Parlamenta, naj preuči zakonitost te 

usmerjevalne skupine; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/10 

Predlog spremembe  10 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. je seznanjen z objavo sedmih 

poročil o stroških neukrepanja na ravni EU 

ter petih ocen evropske dodane vrednosti, 

ki so bile dokončane leta 2016; 

39. je seznanjen z objavo sedmih 

poročil o stroških neukrepanja na ravni EU 

ter petih ocen evropske dodane vrednosti, 

ki so bile dokončane leta 2016; meni, da 

dodeljevanje virov za pripravo in objavo 

takšnih študij poteka v škodo rednega 

dela; ugotavlja, da so ta poročila bolj 

podobna propagandi kot pa analizi, ki bi 

koristila delu institucije; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Predlog spremembe  11 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. zato pričakuje podrobnosti o 

stroških teh publikacij: število delovnih 

ur, število uradnikov, ki so pri tem 

sodelovali, in enote, ki jim pripadajo; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Predlog spremembe  12 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52a. poudarja, da so v zgornjem 

obdobju sredstva za komuniciranje 

znašala:  

 – 2016: 90.839.026 EUR 

 – 2017: 91.906.100 EUR 

 – 2018: 120.368.000 EUR 

 – 2019: 104.000.000 EUR 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Predlog spremembe  13 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52b. kar najostreje obsoja dejstvo, da se 

je proračun GD COMM med letoma 2016 

in 2018 povečal za več kot 30 %; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Predlog spremembe  14 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52c. meni, da je to povečanje sredstev, 

ki ga gre pripisati prihajajočim evropskim 

volitvam, namenjeno financiranju 

„pozitivne podobe EU“1a; ugotavlja, da 

skupni znesek, namenjen institucionalni 

kampanji Parlamenta, znaša 33,3 

milijona EUR (25 milijonov EUR za leto 

2018 ter 8,33 milijona EUR za leto 2019); 

poudarja, da mora institucija med 

volitvami, ki jo zadevajo, ostati povsem 

nevtralna in da je prepuščeno političnim 

strankam, da državljanom predstavijo 

svoje programe in posredujejo sporočilo o 

Evropski uniji; 

 _________________ 

 1a Seja predsedstva Parlamenta 13. 

novembra 2017. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Predlog spremembe  15 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52d. opozarja, da namerava Parlament 

za 17 milijonov EUR povečati sredstva, 

namenjena evropskim strankam za 

evropske volitve; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Predlog spremembe  16 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 59a. ugotavlja, da je bil v letu 2016 Hiši 

evropske zgodovine namenjen znesek 

6.500.000 EUR; še vedno meni, da 

financiranje muzeja ne sodi med 

pristojnosti institucije; z ozirom na to 

financiranje dvomi v relevantnost in 

zgodovinsko točnost razstav; 

Or. en 

 


