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11.4.2018 A8-0137/20 

Predlog spremembe  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 292 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 292b. poudarja, da je več članov 

Komisije povzročilo nedoslednost, saj je 

svoje srečanje z gospodom Barrosom v 

register srečanj zabeležilo kot srečanje s 

predstavnikom družbe Goldman Sachs 

International; sklepa, da srečanja z 

gospodom Barrosom bodisi niso bila 

namenjena lobiranju, v tem primeru se ni 

držala obljuba, dana Evropskemu varuhu 

človekovih pravic, in registra srečanj 

Komisije ni mogoče dejansko uporabljati 

kot registra preglednosti, ali pa so se 

srečanja z gospodom Barrosom 

obravnavala kot srečanja s predstavnikom 

interesov in se je v tem primeru kršil eden 

od pogojev, ki jih je postavil ad hoc odbor 

za etiko; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Predlog spremembe  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 296 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 296a. poziva Komisijo, naj pripravi in 

objavi letno poročilo neodvisnega odbora 

za etiko; potrjuje, da lahko neodvisni 

odbor za etiko poda poljubno priporočilo 

za izboljšanje kodeksa ravnanja ali 

njegovega izvajanja; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Predlog spremembe  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 296 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 296b. dvomi, da je bil pred kratkim 

izpeljani postopek imenovanja 

generalnega sekretarja brez ustrezne 

objave prostega delovnega mesta v 

interesu službe, zlasti ker je bil nekdanji 

vodja kabineta vnaprej obveščen, da se 

namerava generalni sekretar upokojiti, 

morebitni drugi kandidati iz vrst javne 

uprave pa niso imeli možnosti za prijavo; 

poudarja, da zamisel o neobjavi ne ustreza 

sodobnim standardom preglednosti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Predlog spremembe  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 322 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 322a. obžaluje, da je Komisija v drugem 

poročilu o boju proti korupciji v EU 

(ARES(2017)455202) prenehala navajati 

podatke, razvrščene po državah; poziva 

Komisijo, naj začne ločeno od evropskega 

semestra ponovno poročati o stanju na 

področju korupcije v državah članicah, 

vključno z oceno učinkovitosti prizadevanj 

za boj proti korupciji, ki jih podpira EU; 

odločno poziva Komisijo, naj prizadevanj 

za boj proti korupciji ne ocenjuje zgolj z 

vidika ekonomske izgube; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Predlog spremembe  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 322 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 322b. poziva Komisijo, naj poskusi znova 

doseči, da bi lahko EU sodelovala v 

skupini GRECO (Skupina držav proti 

korupciji); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Predlog spremembe  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 322 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 322c. opozarja na povečanje 

aktuarskega primanjkljaja v 

prostovoljnem pokojninskem skladu 

Evropskega parlamenta; ugotavlja, da 

nekateri komisarji kot nekdanji poslanci 

Evropskega parlamenta črpajo sredstva iz 

prostovoljnega pokojninskega sklada, 

čeprav so še vedno zaposleni kot 

komisarji; poziva zadevne komisarje, naj 

bodo v pomoč ter prostovoljno zmanjšajo 

to pokojnino ali se ji odpovedo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Predlog spremembe  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 323 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

323. je seznanjen z ugotovitvami in 

priporočili iz študije parlamentarnega 

tematskega sektorja z naslovom „Začasna 

nadomestila za nekdanje nosilce funkcij v 

EU – premalo pogojev?“; poziva Komisijo, 

naj ta priporočila upošteva in sproži 

revizijo teh nadomestil, da bi povečala 

njihovo preglednost in odgovornost 

proračuna EU do državljanov; 

323. je seznanjen z ugotovitvami in 

priporočili iz študije parlamentarnega 

tematskega sektorja z naslovom „Začasna 

nadomestila za nekdanje nosilce funkcij v 

EU – premalo pogojev?“; poziva Komisijo, 

naj ta priporočila upošteva in sproži 

revizijo teh nadomestil, da bi povečala 

njihovo preglednost in odgovornost 

proračuna EU do državljanov; poziva 

predvsem nekdanje nosilce funkcij EU, 

naj se vzdržijo dejavnosti lobiranja v 

institucijah EU, dokler prejemajo 

prehodno nadomestilo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Predlog spremembe  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 326 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

326. pozdravlja doseženi napredek, 

vendar ugotavlja, da Komisija za 4 od 10 

civilnih misij skupne varnostne in 

obrambne politike še vedno ni potrdila, da 

so v skladu s členom 60 finančne uredbe; 

poziva jo, naj pospeši postopke in v skladu 

s priporočilom Računskega sodišča 

akreditira vse civilne misije skupne 

varnostne in obrambne politike, da bodo 

lahko izvrševale proračun v okviru 

posrednega upravljanja. 

326. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

Komisija za 4 od 10 civilnih misij skupne 

varnostne in obrambne politike še vedno ni 

potrdila, da so v skladu s členom 60 

finančne uredbe; poziva jo, naj pospeši 

postopke in v skladu s priporočilom 

Računskega sodišča akreditira vse civilne 

misije skupne varnostne in obrambne 

politike, da bodo lahko izvrševale proračun 

v okviru posrednega upravljanja. 

Or. en 

 

 

 


