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11.4.2018 A8-0105/37 

Predlog spremembe  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva predsedstvo in generalnega 

sekretarja, naj poročata predvsem o 

naslednjih priporočilih, ki jih je 

Parlament že sprejel v resoluciji o 

podelitvi razrešnice za leto 2015: 

 - poziv predsedstvu, naj na intranetu 

pravočasno objavlja dnevne rede sej 

predsedstva in znatno skrajša čas za 

objavo zapisnikov sej, pri tem pa naj ne 

čaka, da bodo prevedeni v vse jezike, ter 

poziv predsedstvu, naj na spletnem mestu 

Parlamenta objavi ustrezne dokumente, ki 

mu jih je predložil generalni sekretar v 

strojno berljivi obliki, razen če to ni 

mogoče zaradi njihove vsebine, na primer 

zaradi varstva osebnih podatkov;1a 

 - poziv generalnemu sekretarju, naj 

poslancem, ki želijo na svojih osebnih 

spletnih straneh objaviti plačila 

nadomestil, ki jih prejemajo od 

Parlamenta, omogoči dostop do ustreznih 

evidenc v formatu, ki bo omogočal 

enostavno obdelavo; 1b 

 - poziv upravi Parlamenta, naj 

pripravi poročilo o tem, kako interesne 

skupine in druge zunanje organizacije 

uporabljajo prostore Parlamenta; 1c 

 - njegove skrbi, ker bi bilo nemara 

treba obstoječi kodeks za poslance 
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dodatno izboljšati, da bi se preprečila 

navzkrižja interesov, pri tem pa posebno 

pozornost nameniti: 1d 

  - plačanim dodatnim zaposlitvam 

poslancev; 

  - opravljanju dejavnosti lobiranja 

pri evropskih institucijah s strani bivših 

poslancev Parlamenta v času, ko so 

upravičeni do prehodnega nadomestila; 

  - registraciji izjav o interesih 

poslancev; 

  - sestavi in pristojnostim 

svetovalnega odbora; 

 - poziv predsedstvu, naj vzpostavi 

dialog z lokalnimi oblastmi, da bi 

ugotovilo, kako lahko te dodatno 

prispevajo k financiranju Hiše evropske 

zgodovine; 1e 

 __________________ 

 1a Odstavka 40 in 41 resolucije 

Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 

2017 s pripombami, ki so del sklepa o 

razrešnici glede izvrševanja splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2015, oddelek I – Evropski parlament 

(2016/2152(DEC)) 

 1b Odstavek 47 resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 27. aprila 2017 s 

pripombami, ki so del sklepa o razrešnici 

glede izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2015, 

oddelek I – Evropski parlament 

(2016/2152(DEC)) 

 1c Odstavek 51 resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 27. aprila 2017 s 

pripombami, ki so del sklepa o razrešnici 

glede izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2015, 

oddelek I – Evropski parlament 

(2016/2152(DEC)) 

 1d Odstavek 52 resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 27. aprila 2017 s 

pripombami, ki so del sklepa o razrešnici 
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glede izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2015, 

oddelek I – Evropski parlament 

(2016/2152(DEC)) 

 1e Odstavek 69 resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 27. aprila 2017 s 

pripombami, ki so del sklepa o razrešnici 

glede izvrševanja splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2015, 

oddelek I – Evropski parlament 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Predlog spremembe  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

se z belgijskimi železnicami dogovori o 

povečanju števila neposrednih vlakov med 

bruseljsko železniško postajo Luxembourg 

in letališčem Zaventem v času prihoda in 

odhoda največjega števila poslancev, da bi 

prihranili čas, potreben za potovanje, in 

zmanjšali ogljični odtis poslancev; poziva 

sekretariat, naj med poslanci spodbuja 

uporabo železniških povezav; 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

se z belgijskimi železnicami dogovori o 

povečanju števila neposrednih vlakov med 

bruseljsko železniško postajo Luxembourg 

in letališčem Zaventem v času prihoda in 

odhoda največjega števila poslancev, da bi 

prihranili čas, potreben za potovanje, in 

zmanjšali ogljični odtis poslancev; poziva 

sekretariat, naj med poslanci spodbuja 

uporabo železniških povezav, na primer 

tako, da v času, ko so na voljo neposredne 

železniške povezave, poslancem ne 

omogoča uporabe šoferske službe; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Predlog spremembe  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 57a. ugotavlja, da je število gledalcev 

nagrade LUX še zmeraj zelo nizko in 

začenja dvomiti v upravičenost te 

nagrade; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Predlog spremembe  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 57b. znova poziva predsedstvo, naj 

vzdržuje dialog z lokalnimi oblastmi, da bi 

ugotovilo, kako lahko te dodatno 

prispevajo k financiranju Hiše evropske 

zgodovine; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Predlog spremembe  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 64a. vseeno ugotavlja, da takšne 

odločitve o zunanjem izvajanju ne 

pojasnjujejo vsega zunanjega osebja ter 

da je denimo težko pojasniti razmerje med 

zunanjim osebjem in uradniki v 

generalnem direktoratu za inovacije in 

tehnološko podporo (GD ITEC); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Predlog spremembe  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 87 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87a. močno obžaluje odločitev, da se 

zamenja pohištvo v pisarnah poslancev in 

njihovih pomočnikov v Bruslju; ugotavlja, 

da je večina tega pohištva primernega za 

uporabo in ustreznega videza, zato ni 

razloga, da bi ga zamenjali; meni, da 

odziv peščice poslancev – ne gre torej za 

anketo, ki bi zajela vse – sam po sebi ni 

zadostno opravičilo za zamenjavo, ravno 

tako pa so neustrezne utemeljitve uprave, 

ki zadevajo okuse, trende ali zastarel 

videz; posamezni kosi pohištva se lahko 

zamenjajo le, če je opaziti jasne znake 

poslabšanje stanja, v primeru hude 

obrabe ali z namenom preprečevanja 

tveganja za zdravje na delovnem mestu 

(na primer morebiten razvoj bolj 

ergonomskih pisarniških miz ali stolov); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Predlog spremembe  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 87 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87b. spominja generalnega sekretarja 

na rezultate ankete, ki jo je v zvezi s 

skupnimi pisarnami za zaposlene opravil 

odbor za uslužbence, nanjo pa je 

odgovorilo 3000 zaposlenih, pri čemer se 

jih je 80 % izreklo proti skupnim 

pisarnam; poziva generalnega sekretarja, 

naj pripravi načrt za posvetovanje z 

uslužbenci ter zagotovi nadaljnjo 

obravnavo rezultatov ankete; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Predlog spremembe  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 100 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

100. je seznanjen, da Parlament jamči za 

izplačilo pokojnin, če in ko ta sklad ne bo 

mogel več izpolnjevati svojih obveznosti; 

pozdravlja obvestilo generalnega 

sekretarja, da je predsedstvu predložil načrt 

za ukrepanje; 

100. je seznanjen, da Parlament trenutno 

jamči za izplačilo pokojnin, če in ko ta 

sklad ne bo mogel več izpolnjevati svojih 

obveznosti; znova poziva predsedstvo, naj 

čim prej oceni sedanje stanje 

pokojninskega sklada; poziva predsedstvo, 

naj se obvezno spomni svojega sklepa z 

dne 1. aprila 2009, v skladu s katerim bi 

„Parlament prevzel pravno obveznost, da 

članom sistema zagotovi pravico do 

dodatne pokojnine, ki bi jo lahko ohranili 

po izčrpanju sredstev pokojninskega 

sklada“, ter naj poišče rešitve, s katerimi 

bi zmanjšalo primanjkljaj, na primer s 

povečanjem premije ali pozivom 

nekdanjim članom, naj po lastni presoji 

pomagajo ter prostovoljno zmanjšajo 

svojo prostovoljno pokojnino ali se ji 

odpovedo;   pozdravlja obvestilo 

generalnega sekretarja, da je predsedstvu 

predložil načrt za ukrepanje; poziva 

predsedstvo, naj v zvezi s tem oceni tudi 

delovanje zavarovalnice, ki upravlja 

sklad, prav tako pa razmisli o objavi 

imena tistih, ki imajo od sklada koristi, v 

kolikor je to v skladu z zakonodajo Unije 

o varstvu osebnih podatkov; 

Or. en 


