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20.4.2016 A8-0135/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. se strinja, da je potrebna večja 

preglednost pri porabi nadomestila 

splošnih stroškov; poziva predsedstvo, naj 

pregleda seznam izdatkov, ki jih je mogoče 

kriti s tem nadomestilom; 

40. se strinja, da je potrebna popolna 

preglednost pri porabi nadomestila 

splošnih stroškov, da bi evropskim 

državljanom omogočili vpogled v splošne 

odhodke poslancev Evropskega 

parlamenta; poziva predsedstvo, naj 

pregleda seznam izdatkov, ki jih je mogoče 

kriti s tem nadomestilom; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 65a. meni, da je projekt Hiše evropske 

zgodovine odvečen, glede na to, da že 

obstaja Parlamentarium, kamor bi bilo 

mogoče umestiti tudi poseben oddelek o 

zgodovini evropskega povezovanja; poziva 

generalnega sekretarja, naj razmisli o 

alternativnih rabah stavbe Eastman in o 

opustitvi projekta Hiše evropske 

zgodovine; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 88a. znova izraža 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; zahteva, da 

internalizacija pride v poštev 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; 

Or. en 



 

AM\1092840SL.doc  PE579.921v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0135/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 127 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 127a. zahteva podrobno poročilo o 

infrastrukturnih delih, ki so bila 

opravljena za izboljšanje varnosti glavnih 

vhodov, vključno s stroški njihovega 

upravljanja v smislu osebja; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 136 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 136a. meni, da bi bilo treba postopoma 

zmanjševati in sčasoma povsem odpraviti 

prispevke za evropske politične stranke iz 

proračuna Parlamenta, saj jih pogosto 

subvencionirajo že države članice na 

nacionalni ravni; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 136 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 136b. meni, da bi bilo treba postopoma 

zmanjševati in sčasoma povsem odpraviti 

prispevke za evropske politične fundacije 

iz proračuna Parlamenta, saj jih pogosto 

subvencionirajo že države članice na 

nacionalni ravni; 

Or. en 

 

 


