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Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poziva predsedstvo, naj predstavi 

dolgoročno strategijo za nepremičnine 

Parlamenta; ponovno poudarja, da je treba 

z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni 

projekti Parlamenta, ravnati previdno in 

pregledno; vztraja pri strogem 

obvladovanju stroškov, načrtovanju 

projektov in nadzoru; znova poziva k 

preglednemu procesu odločanja na 

področju nepremičninske politike na 

osnovi pravočasnih informacij in ob 

strogem upoštevanju člena 203 finančne 

uredbe; meni, da bi bilo treba pri 

dolgoročni nepremičninski strategiji 

upoštevati tudi informacije iz poročila o 

zamudah in višjih stroških Hiše evropske 

zgodovine; 

31. poziva predsedstvo, naj predstavi 

dolgoročno strategijo za nepremičnine 

Parlamenta; ponovno poudarja, da je treba 

z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni 

projekti Parlamenta, ravnati previdno in 

pregledno; vztraja pri strogem 

obvladovanju stroškov, načrtovanju 

projektov in nadzoru; znova poziva k 

preglednemu procesu odločanja na 

področju nepremičninske politike na 

osnovi pravočasnih informacij in ob 

strogem upoštevanju člena 203 finančne 

uredbe; meni, da bi bilo treba projekt Hiše 

evropske zgodovine opustiti; 

Or. en 
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46. ima pomisleke v zvezi s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 3,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, lahko 

nadomestna rešitev; o internalizaciji bi 

razmišljal samo, če njeni stroški ne bodo 

presegli stroškov sedanjega sistema in če 

bo omogočala dostojne delovne pogoje in 

plačilo za voznike ter bolj uravnoteženo 

zastopanost spolov in spodbujala uporabo 

okolju prijaznejših avtomobilov; poziva, 

naj se pred sprejetjem odločitve Odboru za 

proračun posredujejo natančne informacije; 

46. zavrača predlog internalizacije 

šoferske službe, v skladu s katerim bi 

zunanjega izvajalca nadomestili s 

pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar bi se izdatki takoj povečali za 

dodatnih 3,7 milijona EUR; meni, da glede 

na odprtje nove direktne železniške 

povezave med nacionalnim letališčem v 

Bruslju in postajo Bruselj Luxembourg 

šoferska služba ni več tako koristna in da 

bi morali razmisliti o njeni odpravi vsaj na 

bruseljskem sedežu, saj bi bila lahko to 

boljša nadomestna rešitev; poziva, naj se 

pred sprejetjem odločitve Odboru za 

proračun posredujejo natančne informacije; 

Or. en 

 

 


