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17.4.2018 A8-0146/12 

Predlog spremembe  12 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. pozdravlja odziv na zahtevo, ki jo 

je Odbor za proračun postavil v več 

resolucijah o proračunu, in sicer glede 

dodatnih informacij o srednjeročnem in 

dolgoročnem načrtovanju, naložbah, 

zakonskih obveznostih, operativnih 

odhodkih in metodologiji, ki bo temeljila 

sedanjih potrebah, in ne na koeficientih; 

8. pozdravlja odziv na zahtevo, ki jo 

je Odbor za proračun postavil v več 

resolucijah o proračunu, in sicer glede 

dodatnih informacij o srednjeročnem in 

dolgoročnem načrtovanju, naložbah, 

zakonskih obveznostih, operativnih 

odhodkih in metodologiji, ki bo temeljila 

sedanjih potrebah, in ne na koeficientih; je 

seznanjen, da so pavšalni zneski koristno 

in priznano orodje za povečanje prožnosti 

in preglednosti; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/13 

Predlog spremembe  13 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. spominja na omenjeni resoluciji 

Parlamenta z dne 5. aprila 2015 o načrtu 

prihodkov in odhodkov Parlamenta za 

proračunsko leto 2018 ter z dne 25. oktobra 

2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2018 ter na vse reference in zahteve 

glede nadomestila splošnih stroškov; 

znova poziva k preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov za poslance; 

glede na to pozdravlja ustanovitev delovne 

skupine predsedstva Parlamenta o 

nadomestilu splošnih stroškov; opozarja 

na pričakovanja o večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov in na 

prizadevanja za opredelitev natančnejših 

pravil o odgovornosti za stroške, za katere 

je dovoljeno uporabiti to nadomestilo, ne 

da bi zaradi tega nastali dodatni neto 

stroški za Parlament; 

30. spominja na omenjeni resoluciji 

Parlamenta z dne 5. aprila 2015 o načrtu 

prihodkov in odhodkov Parlamenta za 

proračunsko leto 2018 ter z dne 25. oktobra 

2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2018; znova poziva k preglednosti 

glede nadomestila splošnih stroškov za 

poslance; poziva predsedstvo Parlamenta, 

naj si prizadeva za boljše usmerjanje, kar 

zadeva odgovornost za izdatke, za katere 

je dovoljeno uporabiti to nadomestilo, ne 

da bi zaradi tega nastali dodatni stroški ali 

upravne obremenitve za upravo 

Parlamenta; je seznanjen, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi1, kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih;“ 

__________ __________ 

1 Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0114. 

1 Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0114. 

2 Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0408. 

2 Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0408. 

Or. en 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0150. 
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17.4.2018 A8-0146/14 

Predlog spremembe  14 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. želi spomniti na načelo 

neodvisnosti mandata; glede na skorajšnjo 

odločitev predsedstva znova poziva k večji 

preglednosti nadomestila splošnih 

stroškov in upoštevanju najboljše prakse 

nacionalnih delegacij v Parlamentu in 

držav članic; poudarja, da bi se lahko 

uvedel mešani sistem, tako da bi se del 

nadomestila splošnih stroškov še naprej 

izplačeval kot pavšalni znesek, preostanek 

pa na osnovi računov oziroma revizije; 

ponovno poudarja, da izboljšanje 

učinkovitosti in preglednosti nadomestila 

splošnih stroškov ne pomeni poseganja v 

zasebnost; 

31. želi spomniti na načelo 

neodvisnosti mandata; poudarja, da so 

izvoljeni poslanci odgovorni za porabo 

izdatkov za parlamentarne dejavnosti in 

da lahko poslanci, ki to želijo, evidenco 

svoje porabe splošnega nadomestila 

stroškov objavijo na svojih osebnih 

spletnih straneh; poudarja, da se v 

državah članicah pogosto uporabljajo 

pavšalni zneski in da se nanje gleda kot 

na koristno orodje; poudarja, da uporaba 

pavšalnih zneskov zdaj ne zahteva 

dodatnih zaposlenih in dodatnih stroškov 

v upravi Evropskega parlamenta, prav 

tako pa ne ustvarja obveznih dodatnih 

stroškov in upravnega bremena za 

poslance in njihove pisarne; ponovno 

poudarja, da izboljšanje učinkovitosti in 

preglednosti nadomestila splošnih stroškov 

ne pomeni poseganja v zasebnost; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/15 

Predlog spremembe  15 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva delovno skupino za 

nadomestilo splošnih stroškov pri 

predsedstvu Parlamenta, naj dokonča 

svoje delo, da bo mogoče še pred začetkom 

devetega zakonodajnega obdobja 

oblikovati priporočila na osnovi stališča 

Parlamenta, izraženega oktobra 2017; 

črtano 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/16 

Predlog spremembe  16 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. meni, da so sredstva v proračunski 

vrstici 422 (Odhodki za parlamentarno 

pomoč) zadostna; 

34. ugotavlja, da v nasprotju s prvotno 

namero poročevalca, ki je želel povečati 

proračunska sredstva za praktikante in jih 

zmanjšati za tolmačenje, dogovor o 

praktikantih ni bil dosežen, stroški 

tolmačenja pa so ostali na isti ravni; 

Or. en 



 

AM\1151287SL.docx  PE621.586v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.4.2018 A8-0146/17 

Predlog spremembe  17 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament 

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. znova poziva konferenco 

predsednikov, naj še pred novim 

parlamentarnim obdobjem revidira 

izvedbene določbe o delu delegacij in misij 

zunaj Evropske unije; poudarja, da bi bilo 

treba pri tej reviziji preučiti, ali bi lahko 

akreditirani parlamentarni pomočniki pod 

določenimi pogoji spremljali poslance na 

uradnih parlamentarnih delegacijah in 

misijah; 

36. poziva generalnega sekretarja in 

predsedstvo, naj v celotni upravi 

Parlamenta širita kulturo oblikovanja 

proračuna glede na uspešnost v skladu s 

pristopom preudarnega upravljanja, da se 

spodbudi učinkovitost ter zmanjša število 

upravnih formalnosti in birokratskih 

postopkov v internem delu institucije; v 

zvezi s tem želi spomniti na načelo 

neodvisnosti mandata; ugotavlja, da so 

misije pogosto pretirano velike; predlaga 

spremembo obstoječih pravil (kar zadeva 

sestavo delegacij), tako da bo lahko 

vsakega člana delegacije na misiji 

spremljala ena oseba, naj gre za 

političnega svetovalca, akreditiranega 

parlamentarnega pomočnika ali 

prevajalca; 

Or. en 

 

 

 


