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Predlog spremembe  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Predlog sklepa 1 

Odstavek 1 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. podeli razrešnico/odloži podelitev 

razrešnice Evropskemu varuhu človekovih 

pravic glede izvrševanja proračuna za 

proračunsko leto 2013; 

1. odloži podelitev razrešnice Evropskemu 

varuhu človekovih pravic glede izvrševanja 

proračuna Evropskega varuha človekovih 

pravic za proračunsko leto 2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6 a. je seznanjen z varuhovo zavezo, da 

nadalje izboljša sistem pravočasnega 

spremljanja in nadzora postopkov 

zaposlovanja in oddaje javnih naročil, ter 

varuha podpira pri nadaljnjem 

spremljanju upravljanja nadomestil in 

izboljšanju ravni učinkovitosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Zigmantas Balčytis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7 a. ugotavlja, da si varuh stalno 

prizadeva izboljšati finančno načrtovanje, 
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da bi zagotovil čim bolj učinkovito 

izvrševanje proračuna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7 a. zahteva, da se letnemu poročilu o 

dejavnostih priloži varuhova 

nepremičninska politika, zlasti ker je 

pomembno, da se ti stroški ustrezno 

racionalizirajo in da niso pretirani; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. predlaga varuhu, naj sodeluje z 

drugimi institucijami, da bi poiskali 

enotno metodologijo za predstavitev 

stroškov prevajanja in tako poenostavili 

analizo in primerjavo stroškov; 

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo 

med evropskimi institucijami velikanske 

razlike v stroških prevajanja; zato 

medinstitucionalno delovno skupino za 

prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke 

zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi 

odpravili obstoječe neravnovesje ter ob 

polnem spoštovanju kakovosti in 

jezikovne raznolikosti uskladili stroške 

prevajanja; v ta namen delovna skupina 

znova vzpostavi sodelovanje med 

institucijami, da bi izmenjale najboljšo 

prakso in rezultate ter opredelile področja, 

na katerih je mogoče sodelovanje ali 

sporazume med institucijami okrepiti; 
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delovna skupina si tudi prizadeva 

oblikovati enotno metodologijo 

predstavitve stroškov prevajanja za vse 

institucije in tako poenostaviti njihovo 

analizo in primerjavo; delovna skupina 

rezultate predstavi do konca leta 2015; 

poziva vse institucije, naj aktivno 

sodelujejo pri delu medinstitucionalne 

delovne skupine; pri tem opozarja, da je 

spoštovanje večjezičnosti v evropskih 

institucijah temeljnega pomena, da se 

vsem državljanom Unije zagotovijo enaka 

obravnava in možnosti; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  6 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. predlaga varuhu, naj sodeluje z drugimi 

institucijami, da bi poiskali enotno 

metodologijo za predstavitev stroškov 

prevajanja in tako poenostavili analizo in 

primerjavo stroškov; 

8. predlaga varuhu, naj sodeluje z drugimi 

institucijami, da bi poiskali enotno 

metodologijo za predstavitev stroškov 

prevajanja in tolmačenja ter tako 

poenostavili analizo in primerjavo 

stroškov, pri čemer bo imelo Računsko 

sodišče vodilno vlogo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. ugotavlja pa, da delež preiskav, 

zaključenih v 12 in 18 mesecih, še zmeraj 

10. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je leta 

2013 več kot izpolnil cilj, da se primeri 
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ne dosega cilja, ki ga je zastavil varuh; 

meni, da je cilj 90 % realističen in ga je 

mogoče uresničiti; pričakuje, da bo varuh 

leta 2014 dosegel ta cilj, rezultate pa 

podrobno navedel v letnem poročilu o 

dejavnostih; 

zaključijo v manj kot enem letu (70 %); 

vendar delež preiskav, zaključenih v 18 

mesecih, še zmeraj ne dosega cilja, ki ga je 

zastavil varuh, čeprav se je povečal z 79 na 

81 %; meni, da je cilj 90 % realističen in ga 

je mogoče uresničiti; pričakuje, da bo 

varuh leta 2014 dosegel ta cilj, rezultate pa 

podrobno navedel v letnem poročilu o 

dejavnostih; izraža zadovoljstvo, da je 

varuh na lastno pobudo uvedel posebne 

preiskave, in ga poziva, naj Parlament 

obvesti o prvih rezultatih; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  8 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je zadovoljen, da je Evropska fundacija 

za upravljanje kakovosti varuhu leta 2012 

podelila vrhunsko priznanje za zavezanost 

odličnosti; 

11. je zadovoljen, da je Evropska fundacija 

za upravljanje kakovosti varuhu leta 2012 

podelila vrhunsko priznanje za zavezanost 

odličnosti in da je ta leta 2013 ohranil 

odlične in produktivne odnose z njo; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  9 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11 a. opozarja na visoke stroške sej zunaj 

uradnih prostorov, konferenc in podobnih 

prireditev, namenjenih osebju varuhovega 

urada v letu 2013, ki močno presegajo 

tiste v drugih institucijah; meni, da je 
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treba stroške sej zunaj uradnih prostorov 

za osebje evropskih institucij v času krize 

in splošnih proračunskih rezov zmanjšati, 

in bi morale v čim večji meri potekati na 

samem sedežu institucij, saj njihova 

dodana vrednost ne opravičuje tako 

visokih stroškov; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  10 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12 a. izraža zadovoljstvo, da je bila za 

varuha človekovih pravic izvoljena 

ženska; vendar je zaskrbljen, ker na 

odgovornih položajih v varuhovem uradu 

primanjkuje žensk; poziva k uvedbi načrta 

enakih možnosti, zlasti v zvezi z 

vodstvenimi položaji, da bi to ravnovesje 

čim prej odpravili; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  11 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12 a. poziva varuha, naj v svoja letna 

poročila o dejavnostih vključi rezultate in 

posledice zaključenih primerov urada 

OLAF, v katerih je bila institucija ali 

posamezniki, ki so delali zanjo, predmet 

preiskave; 
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Or. en 

Predlog spremembe  12 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12 b. v celoti soglaša s politiko 

preglednosti, ki jo zagovarja varuhov 

urad, in poziva k uvedbi postopka za 

predhodno oceno morebitnega učinka 

nekaterih objav, ki bi jim priložili 

obrazložitveno poročilo, da se prepreči 

njihova pristransko obravnava; ta 

postopek bi morala sprožiti varuhinja v 

sodelovanju z Evropskim nadzornikom za 

varstvo podatkov, Komisijo in institucijo, 

ki jo objava zadeva; 

Or. es 

 


