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13.4.2016 A8-0131/27 

Predlog spremembe  27 

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in ne odraža dejanskih dejavnosti in 

udeleženosti poslancev; priporoča, da se 

sedanja raba spletnih mest z razvrščanjem 

opusti, ob tem pa se izboljša informacije o 

dejavnostih posameznih poslancev, ki so 

na voljo na uradnem spletnem mestu 

Parlamenta; zahteva ocene predstavitev, 

zlasti obrazložitev glasovanja in 

enominutnih govorov, vključno z 

možnostjo, da se prikazujejo ločeno od 

govorov na plenarnem zasedanju, pa tudi 

ovrednotenje dodane vrednosti 

obrazložitev glasovanja in morebitnih 

nadomestnih rešitev; pričakuje, da bo 

ustrezna delovna skupina predsedstva 

Odboru za proračun predstavila svoj 

program in ugotovitve, takoj ko bodo na 

voljo; 

28. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in ne odraža dejanskih dejavnosti in 

udeleženosti poslancev; pričakuje, da bo 

ustrezna delovna skupina predsedstva 

Parlamentu predstavila svoj program in 

ugotovitve; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Predlog spremembe  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. meni, da v sedanjih gospodarskih 

razmerah ne bi smeli začeti z nobenim 

nadaljnjim projektom Parlamentariuma, 

ne da bi se poprej posvetovali z Odborom 

za proračun in pridobili njegovo 

odobritev;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Predlog spremembe  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi letno poročilo o visokih 

uradnikih Parlamenta, katerim se je 

pogodba s Parlamentom iztekla in bi 

utegnili biti v svojih novih službah v 

navzkrižju interesov, kot je to opredeljeno 

v členu 16 kadrovskih predpisov; 

Or. en 



 

AM\1092191SL.doc  PE579.912v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.4.2016 A8-0131/30 

Predlog spremembe  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. poziva generalnega sekretarja, naj 

razpiše interne natečaje za vse kategorije 

zaposlenih, tudi za akreditirane 

parlamentarne pomočnike; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Predlog spremembe  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39b. meni, da bi bilo treba s sredstvi iz 

proračunske postavke „Ukrepi v korist 

zaposlenih v instituciji“ in zlasti z 

nepovratnimi sredstvi, namenjenimi 

organizacijam zaposlenih iz vrstice 

„izdatki za socialno varstvo“ 1630-03, 

upravljati bolj pregledno ter da bi morali z 

njimi upravljati vsi zaposleni skupaj, torej 

odbor uslužbencev in odbor akreditiranih 

parlamentarnih pomočnikov; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Predlog spremembe  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, Martina Michels, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. globoko obžaluje predlagana 

zmanjšanja sredstev v evropskih ocenah 

odhodkov za leto 2017 v višini 1.200.000 

za storitve prevajanja in 2.000.000 za 

tolmačenje, saj priznava kakovost in 

dodano vrednost storitev, ki jih 

zagotavljajo tolmači; poziva k hitremu in 

trajnostnemu sporazumu med generalnim 

sekretarjem in predstavniki tolmačev, ki bi 

združeval izjemno kakovostne delovne 

pogoje in učinkovito upravljanje, da bi 

preprečili neuravnoteženost delovnega 

časa in splošno negotovost tolmačev; 

poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi dodatne predloge za 

racionalizacijo, na primer večji obseg 

prevajanja in tolmačenja na zahtevo, 

zlasti v zvezi z dejavnostmi medskupin 

Evropskega parlamenta; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Predlog spremembe  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. podpira 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, omogočala 

bo dostojne delovne pogoje in plačilo za 

voznike ter bolj uravnoteženo zastopanost 

spolov in spodbujala uporabo okolju 

prijaznejših avtomobilov; prosi 

predsedstvo in generalnega sekretarja, naj 

ta projekt razvijata v okviru okrepljenih 

varnostnih ukrepov, da bi se poslancem 

zagotovila zanesljiva in varna prevozna 

sredstva v vseh krajih dela Parlamenta; 

zato poziva, naj se pred sprejetjem 

odločitve Odboru za proračun posredujejo 

natančne informacije; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Predlog spremembe  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, 

Martina Michels, Helmut Scholz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. pozdravlja, da so bili z revizijo 

finančne uredbe sprejeti ukrepi za okolju 

prijaznejša in socialno občutljivejša javna 

naročila; obžaluje, da na področju 

socialnih vprašanj ni standarda, kot je na 

okoljskem področju sistem Unije za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), še 

posebej, ko gre za sklepanje pogodb o 

javnih naročilih, pri katerih sodelujejo 

evropske institucije, pa tudi zaradi 

zagotavljanja nadzora izvajanja pogodb; 

poziva, naj se v Parlamentu oblikuje 

takšen standard; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Predlog spremembe  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 56a. meni, da so mogoči dodatni 

prihranki pri odhodkih za pohištvo, saj se 

mu povečanje za 3.589.832 EUR v letu 

2016 in podobno povečanje v letu 2017 v 

primerjavi s povečanjem za 

2.415.168 EUR v letu 2015 res ne zdi 

razumno; 

Or. en 

 

 


