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Predlog spremembe 1
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bodo proračunska sredstva, ki 
jih zahteva urad evropskega varuha 
človekovih pravic, zadostovala za 
izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo 
iz varuhovega statuta, izvedbenih določb in 
novega sporazuma o sodelovanju, ter za 
učinkovito opravljanje vseh njegovih 
nalog;

1. meni, da bodo proračunska sredstva, ki 
jih zahteva urad evropskega varuha 
človekovih pravic, zadostovala za 
izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo 
iz varuhovega statuta, izvedbenih določb in 
novega sporazuma o sodelovanju, ter za 
učinkovito opravljanje vseh njegovih 
nalog; ugotavlja, da so bili v zadnjih letih 
zabeleženi zelo pozitivni rezultati, 
preiskave so bile zaključene v krajšem 
času, pri čemer pa kakovost ni bila 
manjša; poudarja, da se ti rezultati lahko 
razložijo tako s povečanjem človeških 
virov kot z uporabo novih metod preiskav;
spodbuja varuha, naj si še naprej 
prizadeva za ohranitev teh izrednih 
rezultatov;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da povečanje 
načrtovanih proračunskih odhodkov varuha 
za leto 2012 znaša samo 0,47 % 
(44.605 EUR) in da varuh ni zahteval 
novih delovnih mest;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da povečanje 
načrtovanih proračunskih odhodkov varuha 
za leto 2012 znaša samo 0,47 % 
(44.605 EUR) in da varuh ni zahteval 
novih delovnih mest; ugotavlja, da je 
zaradi trenutne finančne in gospodarske 
krize, ter v želji, da bi izkazal solidarnost z 
nacionalnimi in regionalnimi kolegi, ki se 
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nahajajo v težavnem proračunskem 
obdobju, varuh skušal čim bolj omejiti 
proračunska povečanja;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izreka pohvalo varuhu za varčnost pri 
načrtovanju proračunskih odhodkov in 
njegovo solidarnost s kolegi v državah 
članicah; je seznanjen z njegovo namero, 
da bo tudi v prihodnjih proračunih karseda 
varčen;

3. izreka pohvalo varuhu za varčnost pri 
načrtovanju proračunskih odhodkov in 
njegovo solidarnost s kolegi v državah 
članicah; je seznanjen z njegovo namero, 
da bo tudi v prihodnjih proračunih karseda 
varčen; izreka pohvalo varuhu za varčnost 
in solidarnost s svojimi nacionalnimi in 
regionalnimi kolegi, ki so zaradi trenutne 
finančne in gospodarske krize soočeni s 
proračunskimi težavami;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da varuh 
nadaljuje svojo politiko večletnega 
načrtovanja, pri čemer sistematično nadzira 
proračunske vrstice in prerazporeja 
sredstva z namenom prihrankov;

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da varuh 
nadaljuje svojo politiko večletnega 
načrtovanja, pri čemer sistematično nadzira 
proračunske vrstice in prerazporeja 
sredstva z namenom prihrankov; ugotavlja, 
da je vzpostavitev strategije za pregled 
proračunskih vrstic omogočila znižanje 
števila vrstic s 23 na 16; spodbuja druge 
institucije Unije, naj sledijo dobrim 
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praksam varuha z izvajanjem te metode;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da varuh 
nadaljuje svojo politiko večletnega 
načrtovanja, pri čemer sistematično nadzira 
proračunske vrstice in prerazporeja 
sredstva z namenom prihrankov;

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da varuh 
nadaljuje svojo politiko večletnega 
načrtovanja, pri čemer sistematično nadzira 
proračunske vrstice in prerazporeja 
sredstva z namenom prihrankov; se zaveda 
dejstva, da zaradi novih odgovornosti, ki 
jih varuhu nalaga Lizbonska pogodba, 
omejeno povišanje proračuna institucije, 
ki je trenutno predvideno, ne bo vzdržno;
spodbuja varuha, naj še naprej 
predstavlja dejanski načrt odhodkov, ki 
temelji na stroških, in v celoti upošteva 
potrebo po upravljanju omejenih sredstev 
na optimalen način;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. odobrava varuhovo politiko 
usposabljanja, med drugim njegovo 
namero, da bo sklenil medinstitucionalno 
okvirno pogodbo, kar mu bo omogočilo 
dostop do velikega števila tečajev;

7. odobrava varuhovo politiko 
usposabljanja, med drugim njegovo 
namero, da bo sklenil medinstitucionalno 
okvirno pogodbo, kar mu bo omogočilo 
dostop do velikega števila tečajev za osebe, 
povezane z institucijami, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost in dobro 
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usklajevanje izzivov institucij;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. spodbuja Evropskega varuha, naj 
nadaljuje z dobrim sodelovanjem z 
Odborom za peticije, s SOLVIT-om in 
nacionalnimi varuhi zaradi hitrega in 
učinkovitega pošiljanja pritožb, ki ne 
sodijo v njegovo pristojnost, pristojnim 
organom, da se tako najbolje varujejo 
pravice evropskih državljanov;

Or. fr


