
 

AM\1024934SL.doc  PE529.691v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

26.3.2014 A7-0242/20 

Predlog spremembe  20 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 248 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 248a. ugotavlja, da imata tako evropski 

instrument za finančno stabilnost kot 

evropski mehanizem za stabilnost koristi 

od storitev pomembnih institucij Unije, 

kot sta Komisija in Evropska centralna 

banka, čeprav za odnose med njimi ni 

najti zadostne pravne podlage in nadzora 

institucij v skladu s postopkom iz Pogodbe 

o delovanju Evropske unije; poudarja, da 

njihova ustanovitev izven institucij Unije 

pomeni korak nazaj z vidika razvoja 

Unije, zlasti na račun Parlamenta, 

Računskega sodišča in Sodišča Evropske 

unije; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/21 

Predlog spremembe  21 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 248 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 248b. obsoja dejstvo, da pogodba o 

ustanovitvi evropskega mehanizma za 

stabilnost ne vsebuje ustreznih določb za 

zagotavljanje učinkovite zunanje revizije; 

obžaluje, da člen 24 (odbor revizorjev) 

podzakonskega akta k pogodbi določa, da 

lahko Računsko sodišče v ta odbor 

imenuje samo enega člana, na predlog 

predsedujočega pa sta lahko imenovana 

dva člana; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/22 

Predlog spremembe  22 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 248 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 248c. je zaskrbljen, ker se v skladu z 

dogovorjenim postopkom, določenim v 

odstavku 6 člena 24 podzakonskega akta k 

pogodbi, Parlament obvešča zgolj s tem, 

da se mu pošlje letno poročilo odbora 

revizorjev; poudarja, da ima Parlament 

pravico razpravljati o letnem poročilu z 

odborom revizorjev v navzočnosti odbora 

guvernerjev evropskega mehanizma za 

stabilnost; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/23 

Predlog spremembe  23 

Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Nov naslov pred odstavkom 248 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Trojka in evropski mehanizem za 

stabilnost 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/24 

Predlog spremembe  24 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 107 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 107a. šteje za nesprejemljivo, da je 

Komisija kot odziv na pomanjkanje 

sredstev za plačila ob koncu leta 2012 

uvedla "ustvarjalni" koncept začasno 

odloženih plačil, da bi prikrila dejanski 

primanjkljaj v proračunu, in tako kršila 

člen 310(1) PDEU, ki zahteva 

uravnoteženost splošnega proračuna 

Unije; pridržuje svoje stališče glede 

pravilnosti transakcij v prihodnosti; 

poziva Komisijo, naj do 15. septembra 

2014 predstavi utemeljitev koncepta 

začasno odloženih plačil, ki dokazuje, da 

ni prišlo do kršenja pravil o 

uravnoteženosti splošnega proračuna 

Unije;  

Or. en 

 

 


