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17.4.2018 A8-0146/24 

Predlog spremembe  24 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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; glede na skorajšnjo 

odločitev predsedstva znova poziva k večji 

preglednosti nadomestila splošnih stroškov 

in upoštevanju najboljše prakse 

nacionalnih delegacij v Parlamentu in 

držav članic; ponovno poziva predsedstvo, 

naj čim prej uvede naslednje oprijemljive 

spremembe v zvezi z nadomestilom 

splošnih stroškov: nadomestilo splošnih 

stroškov je treba v vseh primerih voditi na 

ločenem bančnem računu; poslanci 

morajo hraniti vse račune, povezane z 

nadomestilom splošnih stroškov; 

neporabljen del nadomestila splošnih 

stroškov se vrne ob koncu mandata; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Predlog spremembe  25 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. poziva predsedstvo, naj opravi 

naslednjo dodatno konkretno spremembo 

v zvezi z nadomestilom splošnih stroškov, 

in sicer bi bilo treba pri notranji reviziji v 

Parlamentu preveriti vzorec 5 % stroškov, 

ki se krijejo s splošnim nadomestilom, 

končni rezultati in ugotovitve pa bi morali 

biti del letnega poročila, ki ga objavi 

Parlament; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Predlog spremembe  26 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31b. poziva predsedstvo, naj opravi 

naslednjo dodatno konkretno spremembo 

v zvezi z nadomestilom splošnih stroškov, 

in sicer bi morali poslanci letno objaviti 

pregled svojih izdatkov po kategorijah, kot 

so komunikacijski stroški, najem pisarne 

in pisarniške potrebščine; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Predlog spremembe  27 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. ponovno poziva predsedstvo, naj 

zagotovi spoštovanje socialnih in 

pokojninskih pravic poslancev in 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 

ter razpoložljivost ustreznih finančnih 

sredstev; glede na to znova poziva, da je 

treba poiskati izvedljivo rešitev za tiste 

akreditirane parlamentarne pomočnike, ki 

ob izteku sedanjega zakonodajnega 

obdobja ne bodo pridobili pravice, da ob 

dopolnitvi upokojitvene starosti zaprosijo 

za evropsko pokojnino, čeprav so bili brez 

prekinitve zaposleni dva parlamentarna 

mandata, saj jim bo zaradi predčasnih 

volitev leta 2014 in zamud pri potrjevanju 

novih pogodb o delu zaradi velikih 

delovnih obremenitev po volitvah v letih 

2009 manjkalo nekaj časa do zahtevanih 

desetih let službe, kot določajo kadrovski 

predpisi; želi spomniti, da člen 27(2) 

statuta poslancev Evropskega parlamenta 

določa, da „[p]oslanci ohranijo 

pridobljene pravice v polnem obsegu“; 

vendar je seznanjen z dolgotrajnimi 

težavami s prostovoljnim pokojninskim 

zavarovanjem ter poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj preučita vse 

možnosti, da bi čim manj obremenili 

proračun Parlamenta; 

33. ponovno poziva predsedstvo, naj 

zagotovi spoštovanje socialnih in 

pokojninskih pravic poslancev in 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 

ter razpoložljivost ustreznih finančnih 

sredstev; glede na to znova poziva, da je 

treba poiskati izvedljivo rešitev za tiste 

akreditirane parlamentarne pomočnike, ki 

ob izteku sedanjega zakonodajnega 

obdobja ne bodo pridobili pravice, da ob 

dopolnitvi upokojitvene starosti zaprosijo 

za evropsko pokojnino, čeprav so bili brez 

prekinitve zaposleni dva parlamentarna 

mandata, saj jim bo zaradi predčasnih 

volitev leta 2014 in zamud pri potrjevanju 

novih pogodb o delu zaradi velikih 

delovnih obremenitev po volitvah v letih 

2009 manjkalo nekaj časa do zahtevanih 

desetih let službe, kot določajo kadrovski 

predpisi; je seznanjen, da je bil 

prostovoljni pokojninski sklad za poslance 

ustanovljen leta 1990 s pravilnikom 

predsedstva o dodatni pokojninski shemi, 

poslanci pa so se lahko v shemo vključili 

do konca šestega parlamentarnega 

obdobja (13. julija 2009); obžaluje vedno 

večji in vedno bolj stvaren aktuarski 

primanjkljaj v skladu; poziva predsedstvo 

in generalnega sekretarja, naj preučita vse 

možnosti za čim manjšo obremenitev 

proračuna Parlamenta, vključno z 
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obdavčitvijo izplačanih pokojnin, 

povišanjem upokojitvene starosti za tiste, 

vključene v sklad, in odpravo indeksacije; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Predlog spremembe  28 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46a. dvomi v učinkovitost modela 

informacijskih pisarn Evropskega 

parlamenta, ki se uporablja v državah 

članicah; je seznanjen z dejanskim 

prekrivanjem teh pisarn s predstavništvi 

Komisije v številnih državah članicah ter z 

delom, ki so ga komunikacijske skupine 

Parlamenta in Komisije že opravile v 

Bruslju; dvomi v dodano vrednost sredstev 

Unije, porabljenih za dejavnosti 

informacijskih pisarn Evropskega 

parlamenta; poziva k pripravi študije 

Parlamenta, v kateri bi analizirali in 

ocenili dodano vrednost celotnega 

modela; 

Or. en 

 

 


