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Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da utegnejo 

medparlamentarne delegacije zaradi 

splošnih pozivov k varčnosti izgubiti 

možnost ohranjanja prepoznavnosti 

Parlamenta v zunanjih odnosih in 

omogočati, da ohranja enako raven 

prepoznavnosti kot druge institucije Unije, 

zlasti Komisija in Svet, ter da se 

posledično utegne ogroziti parlamentarni 

pristop do zunanje politike in utrjevanje 

parlamentarne diplomacije kot dopolnila 

dejavnostim Komisije in ESZD; zato šteje 

za bistveno ohranjanje znanja in izkušenj, 

ki jih je Parlament pridobil pri nadzoru 

evropskih projektov in skrbi za njihovo 

prepoznavnost, ter zagotavljati, da 

predlagani ukrepi ne oslabijo moči in 

učinkovitosti medparlamentarnega dialoga 

Parlamenta z drugimi državami, zlasti v 

obdobjih politične nestabilnosti in 

nevarnosti za demokracijo (med arabsko 

pomladjo, v konfliktu na Bližnjem Vzhodu, 

v konfliktu v Ukrajini, med pripravami na 

sporne volitve itd.); 

63. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da utegnejo 

medparlamentarne delegacije zaradi 

splošnih pozivov k varčnosti izgubiti 

možnost ohranjanja prepoznavnosti 

Parlamenta v zunanjih odnosih in 

omogočati, da ohranja enako raven 

prepoznavnosti kot druge institucije Unije, 

zlasti Komisija in Svet, ter da se 

posledično utegne ogroziti parlamentarni 

pristop do zunanje politike in utrjevanje 

parlamentarne diplomacije kot dopolnila 

dejavnostim Komisije in ESZD; zato šteje 

za bistveno ohranjanje znanja in izkušenj, 

ki jih je Parlament pridobil pri nadzoru 

evropskih projektov in skrbi za njihovo 

prepoznavnost, ter zagotavljati, da 

predlagani ukrepi ne oslabijo moči in 

učinkovitosti medparlamentarnega dialoga 

Parlamenta z drugimi državami, zlasti v 

obdobjih politične nestabilnosti in 

nevarnosti za demokracijo (med arabsko 

pomladjo, v konfliktu na Bližnjem Vzhodu, 

v konfliktu v Ukrajini, med pripravami na 

sporne volitve itd.); močno priporoča, da 

se poskrbi za ustrezno raven usklajevanja 

s službami ESZD pri pripravi in odzivanju 

z dejanskimi zmogljivostmi za zagotovitev 

varnostnih vidikov dela zunanjih delegacij 

in misij Parlamenta; 

Or. en 
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Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. ugotavlja, da niso bile izpolnjene 

nekatere zahteve iz letnih poročil o 

razrešnici, ki jih Parlament podprl na 

plenarnem zasedanju; je seznanjen s 

trditvami generalnega sekretarja, da te 

zahteve sodijo v področje pristojnosti 

predsedstva Parlamenta oziroma 

konference predsednikov Parlamenta; 

vztraja, da je treba v celoti izvajati zahteve 

plenarnega zasedanja, vključene v letna 

poročila o razrešnici; 

Or. en 
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Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 87 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87a. izraža zaskrbljenost, ker proračun 

Parlamenta nosi veliko finančno tveganje, 

ko jamči za plačila pokojninskega sklada, 

medtem ko odločitve o naložbah 

sprejemajo tretje strani; zato meni, da bi 

morala uprava Parlamenta v celoti 

nadzirati sklad, in sicer v skladu s 

strogimi smernicami generalnega 

sekretarja; 

Or. en 
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Amelia Andersdotter, Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 97a. izraža zaskrbljenost zaradi poročila 

GD ITEC o arhitekturi IKT, ki kaže, da 

Parlament trenutno uporablja denar 

davkoplačevalcev za financiranje 

prodajalcev požarnih zidov, ki so vpleteni 

v hude kršitve človekovih pravic uglednih 

skupin, ki zagovarjajo svobodo 

novinarstva, v tretjih državah; ugotavlja, 

da so odprtokodne rešitve na področju 

požarnih zidov zlahka dostopne in da bi 

jih bilo treba raziskati; vztraja, da je 

izjemno zaskrbljujoče, ker ni videti, da bi 

Parlament in njegova uprava prek javnih 

naročil na področju IKT prispevala k 

odpravljanju stisk in zatiranja; 

Or. en 

 

 


