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13.4.2016 A8-0131/8 

Predlog spremembe  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. povečanje rednih odhodkov za 

leto 2017, brez omenjenih izrednih 

odhodkov, omeji na 1,4 % glede na 

proračun za leto 2016; 

6. povečanje rednih odhodkov za 

leto 2017, brez omenjenih izrednih 

odhodkov, omeji na 1,4 % glede na glede 

na redne odhodke proračuna za leto 2016 
in na 0,6 % glede na proračun za 

leto 2016; 

Or. en 



 

AM\1092197SL.doc  PE579.912v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.4.2016 A8-0131/9 

Predlog spremembe  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. pozdravlja razširitev digitalnega portala 

za poslance (e-Portal), a vseeno poziva 

generalnega sekretarja, naj v luči pobude 

za delo brez papirja izboljša obstoječo 

prakso, da poslanci potrdila izplačilih še 

vedno prejemajo v tiskani obliki, saj naj bi 

bila opuščena konec leta 2017; meni, da bi 

morala biti elektronska potrdila o izplačilih 

v e-Portalu samodejno na voljo vsem 

poslancem, s čimer bi ustvarili precejšnje 

prihranke pri času in denarju; 

21. pozdravlja razširitev digitalnega portala 

za poslance (e-Portal), a vseeno poziva 

generalnega sekretarja, naj v luči pobude 

za delo brez papirja izboljša obstoječo 

prakso, da poslanci potrdila izplačilih še 

vedno prejemajo v tiskani obliki, saj naj bi 

bila opuščena konec leta 2017, ko se bodo 

za to odločil vsak posamezen poslanec; 

meni, da bi morala biti elektronska potrdila 

o izplačilih v e-Portalu samodejno na voljo 

vsem poslancem, s čimer bi ustvarili 

precejšnje prihranke pri času in denarju; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Predlog spremembe  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. pozdravlja vse večjo kakovost 

svetovanja in raziskav za poslance in 

odbore; spominja, da pri ustanovitvi 

raziskovalne službe Evropskega 

parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila 

predvidena vmesna ocena uspešnosti 

sodelovanja med to službo in tematskimi 

sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar 

to oceno opravi in njene rezultate do konca 

leta 2016 predstavi Odboru za proračun; 

meni, da bi morala ta ocena vsebovati 

predloge, kako bi podpora EPRS čim bolje 

upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih 

odborih in hkrati zadostila potrebam 

posameznih poslancev, pri tem pa se ne bi 

prekrivala z dejavnostmi tematskih 

sektorjev in ne bi spodbujala konkurence 

med službami; 

 

22. pozdravlja vse večjo kakovost 

svetovanja in raziskav za poslance in 

odbore; poudarja, da zmanjšanja zneskov 

iz poročila generalnega sekretarja 

predsedstvu glede priprave predhodnega 

predloga načrta odhodkov Evropskega 

parlamenta za proračunsko leto 2017 ne 

bi smelo biti; spominja, da pri ustanovitvi 

raziskovalne službe Evropskega 

parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila 

predvidena vmesna ocena uspešnosti 

sodelovanja med to službo in tematskimi 

sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar 

to oceno opravi in njene rezultate do konca 

leta 2016 predstavi Odboru za proračun; 

meni, da bi morala ta ocena vsebovati 

predloge, kako bi podpora EPRS čim bolje 

upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih 

odborih in hkrati zadostila potrebam 

posameznih poslancev, pri tem pa se ne bi 

prekrivala z dejavnostmi tematskih 

sektorjev in ne bi spodbujala konkurence 

med službami; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Predlog spremembe  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

poziva, naj se ugotovi, ali je mogoče na 

mobilne telefone poslancev Parlamenta 

namestiti sistem preverjanja TAN; meni 

tudi, da bi morali uporabnike odvračati od 

uporabe faksov in slednjo postopno 

popustiti; 

25. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

poziva, naj se ugotovi, ali je mogoče na 

mobilne telefone poslancev Parlamenta 

namestiti sistem preverjanja TAN; meni 

tudi, da bi morali uporabnike odvračati od 

uporabe faksov in slednjo postopno 

popustiti, ko se bo za to odločil vsak 

posamezen poslanec; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Predlog spremembe  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva, da se razmere na področju 

nepremičnin, katerih lastnih ali najemnik je 

Parlament, pošteno odražajo v proračunu; 

zato zahteva, da se stroški zgradbe Konrad 

Adenauer jasno prikažejo v končnem 

proračunu Parlamenta ter da se v 

prihodnosti naložbe v nepremičnine 

vključijo v proračun, da tako ne bi bilo 

potrebno zbiranje neporabljenih 

proračunskih sredstev iz drugih postavk 

ob koncu leta; 

32. poziva, da se razmere na področju 

nepremičnin, katerih lastnih ali najemnik je 

Parlament, pošteno odražajo v proračunu; 

zato zahteva, da se stroški zgradbe Konrad 

Adenauer jasno prikažejo v končnem 

proračunu Parlamenta ter da se v 

prihodnosti naložbe v nepremičnine 

vključijo v proračun; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Predlog spremembe  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

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. ugotavlja, da je predsedstvo 

Evropskega parlamenta po nedavnih 

terorističnih napadih soglasno sklenilo, 

da internalizira šofersko službo, saj je 

varnostno zelo občutljiva; je seznanjen s 

predlogom internalizacije šoferske službe 

iz resnih varnostnih razlogov, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta 

meni, da mora internalizacija omogočiti 

dostojne delovne pogoje in plačilo za 

voznike ter uporabo okolju prijaznejših in 

varnejših avtomobilov; poziva, naj se 

Odboru za proračun posredujejo natančne 

informacije; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Predlog spremembe  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. poziva generalnega sekretarja, naj 

organizira razprave s potovalno agencijo 

Parlamenta; spodbuja potovalno agencijo, 

naj pogosteje primerja cene; poziva jo, naj 

aktivno išče cenejše letalske vozovnice in v 

splošnem ponuja bolj konkurenčne cene za 

službena potovanja poslancev in vse 

kategorije zaposlenih, hkrati pa dovolj 

udobja in primerne pogoje za zamenjavo 

vozovnic; 

49. poziva generalnega sekretarja, naj 

organizira razprave s potovalno agencijo 

Parlamenta; spodbuja potovalno agencijo, 

naj pogosteje primerja cene; poziva jo, naj 

aktivno išče cenejše letalske vozovnice in v 

splošnem ponuja bolj konkurenčne cene za 

službena potovanja poslancev in vse 

kategorije zaposlenih, hkrati pa primerne 

pogoje za zamenjavo vozovnic; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Predlog spremembe  15 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. podpira uvedbo tolmačenja v 

mednarodni znakovni jezik vseh razprav na 

plenarnih zasedanjih, da bi bile vsaj te 

dejansko dostopne vsem evropskim 

državljanom; 

41. podpira uvedbo tolmačenja v 

mednarodni znakovni jezik vseh razprav na 

plenarnih zasedanjih, da bi bile vsaj te 

dejansko dostopne vsem evropskim 

državljanom, ne da bi zato imel Parlament 

dodatne stroške; 

Or. en 


