
 

AM\1092192SL.doc  PE579.912v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

13.4.2016 A8-0131/21 

Predlog spremembe  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

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. obžaluje predlog 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, boljša 

možnost; meni, da bi bilo treba šofersko 

službo za zmanjšanje izdatkov zagotavljati 

samo med letališčem ali železniško postajo 

in krajem dela; meni, da bi morali 

poslanci vsa druga potovanja organizirati 

v lastni režiji; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Predlog spremembe  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poziva generalnega sekretarja, naj predloži 

poročilo o popolnem prehodu na električne 

avtomobile do konca desetletja; 

48. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poudarja, da bi bilo treba nameniti 

prednost uporabi kombiniranih vozil in 

avtobusov, ki bi ob določeni uri vozili z 

letališča in nanj; poziva generalnega 

sekretarja, naj predloži poročilo o 

popolnem prehodu na električne 

avtomobile do konca desetletja; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Predlog spremembe  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

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 A8-0131/24 

Predlog spremembe  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. priznava vlogo informacijskih pisarn 

Parlamenta pri ozaveščanju o dejavnostih 

Parlamenta in Unije nasploh; meni, da bi 

bilo treba ukrepe za večjo učinkovitost 

načrtovati ob upoštevanju informacijskih 

pisarn Parlamenta; meni, da bi morale 

informacijske pisarne v čim večji meri 

deliti prostore in interne službe s 

predstavništvi Komisije; zahteva oceno 

ciljev, nalog in smotrnosti poslovanja 

informacijskih pisarn, na podlagi katere je 

treba opredeliti prednostne naloge; 

52. poziva k popolnemu pregledu 

informacijskih pisarn Parlamenta in 

predstavništev Komisije; meni, da bi si 

morale deliti prostore in interne službe ter 

zmanjšati stroške; zahteva oceno ciljev, na 

podlagi katere je treba opredeliti 

prednostne naloge; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Predlog spremembe  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo)  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52a. obžaluje odločitev o odprtju 

Parlamentariuma v Berlinu, ki ni 

neposredno povezan z dejavnostmi 

Parlamenta; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Predlog spremembe  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo)  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 55a. obžaluje, da so se proračunska 

sredstva za financiranje evropskih 

političnih strank in evropskih političnih 

fundacij v letu 2017 povečala in dosegla 

skupni znesek 50.905.000 EUR, kar je 

samo v 10 letih povečanje za 248,46 % v 

primerjavi z letom 2008; 

Or. en 

 

 


