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20.4.2016 A8-0135/13 

Predlog spremembe  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 117 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 117a. poziva k oblikovanju sistema 

hitrega obveščanja v izrednih razmerah, 

ki bi omogočil, da GD ITEC v 

sodelovanju z GD SAFE pošlje hitra 

sporočila sms ali preko elektronske pošte 

poslancem in uslužbencem, ki se bodo 

odločili, da bodo uvrščeni na seznam za 

sporočila, ki se bo uporabljal v specifičnih 

izrednih varnostnih razmerah; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Predlog spremembe  14 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. ugotavlja, da nove pogodbe za 

gostinske storitve v Bruslju, sklenjene leta 

2015, ne vsebujejo ekskluzivnih pravic za 

enega samega ponudnika; pričakuje, da 

bodo v Bruslju odprti načrtovani manjši 

gostinski obrati, ki bodo bolj raznoliki, kar 

bo omogočilo sodelovanje malim in 

srednjim podjetjem ter zagotovilo 

kakovostne storitve po ugodnih cenah; 

18. je seznanjen, da nove pogodbe za 

gostinske storitve v Bruslju, sklenjene leta 

2015, ne vsebujejo ekskluzivnih pravic za 

enega samega ponudnika; pričakuje, da 

bodo v Bruslju odprti načrtovani manjši 

gostinski obrati malih in srednje velikih 

ponudnikov, ki bodo delovali na osnovi 

koncesije; je zaskrbljen, da izbor 

nadomestnega gostinskega podjetja doslej 

ni bil v skladu s pravili ekološkega 

javnega naročanja, saj ni informacij o 

preobčutljivosti na živila oziroma 

morebitnih alergenih, kakovost in cene 

vegetarijanske hrane niso primerne, prav 

tako pa se proizvede več plastičnih 

odpadkov; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Predlog spremembe  15 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. opominja, da je nadomestilo splošnih 

stroškov namenjeno kritju stroškov v 

državi članici izvolitve, na primer 

najemnin za pisarne poslancev, stroškov 

opreme, pisarniškega materiala, 

dokumentacije in logistike pri organizaciji 

prireditev; je seznanjen, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi, kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih; 

39. opominja, da je nadomestilo splošnih 

stroškov namenjeno kritju stroškov v 

državi članici izvolitve, ki so neposredno 

povezani z izvajanjem parlamentarnega 

mandata poslanca, in v krajih, kjer so 

uradni sedeži Evropskega parlamenta, na 

primer najemnin za pisarne poslancev, 

stroškov opreme, pisarniškega materiala, 

dokumentacije in logistike pri organizaciji 

prireditev; se ne strinja, da bi celovit 

sistem za nadzor porabe tega nadomestila 

za parlamentarni mandat poslancev 

zahteval od 40 do 75 novih delovnih mest 

v upravi, na področju finančnega 

poslovodenja; obžaluje, da generalni 

sekretar kljub večkratnim zahtevam, zlasti 

v razrešnici EP za leto 2013, ni preučil 

možnosti bolj selektivnega nadzornega 

sistema, na primer z naključnimi 

vzorčnimi pregledi, in zahteva, da brez 

odlašanja pripravi ustrezen predlog; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Predlog spremembe  16 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. poziva Parlament, naj sprejme 

pravila, da bi razkril vse prispevke 

lobistov/predstavnikov interesnih skupin k 

osnutkom politik, zakonodaje in predlogov 

sprememb, saj bi tako ustvaril nekakšno 

„zakonodajno sled“; predlaga, da bi 

moral to zakonodajno sled sestavljati 

obrazec, priložen poročilom, v katerem bi 

bile navedene podrobnosti o vseh lobistih, 

s katerimi se je med postopkom priprave 

poročila srečala oseba, pristojna za 

določen dosje, in podatki o tem, kateri 

lobisti so v veliki meri vplivali na ta dosje, 

ter drugi dokument, ki bi bil objavljen na 

uradnem spletnem mestu Parlamenta in 

bi vseboval celotno pisno korespondenco 

ter bil neposredno povezan na register za 

preglednost, poročevalci pa bi morali to 

zakonodajno sled objaviti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Predlog spremembe  17 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48b. poziva predsedstvo, naj ustvari 

tehnične pogoje, da bodo lahko poslanci, 

ki to želijo, na svojih uradnih spletnih 

straneh objavljali, s katerimi lobisti so se 

sestali; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Predlog spremembe  18 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. je zaskrbljen nad predlogom o 

internalizaciji šoferske službe in s tem 

povezanimi dodatnimi stroški, ki v letu 

2017 pomenijo več kot 50-odstotno 

povečanje glede na leto 2016; 

97. poudarja, da je Parlament v zadnjih 

nekaj letih internaliziral več služb, tudi 

varnostno službo; meni, da internalizacija 

služb ne pomeni nujno večje učinkovitosti 

in uspešnosti storitev, ki se zagotavljajo; 

poudarja, da internalizacija služb 

najpogosteje privede do povečanja 

stroškov za storitve, s čimer spodkopava 

načelo dobrega finančnega poslovodenja; 

poudarja, da generalni sekretar organom 

za sprejemanje odločitev posreduje 

premalo informacij, kadar se razpravlja o 

internalizaciji služb; poziva generalnega 

sekretarja in predsednika, naj odgovorita 

na vsa vprašanja članov predsedstva ter 

članov odborov BUDG in CONT in naj 

pred nadaljnjo internalizacijo služb 

posredujeta vse potrebne in zahtevane 

informacije oziroma študije, zlasti v 

primeru internalizacije šoferske službe; je 

zaskrbljen nad predlogom o internalizaciji 

šoferske službe in s tem povezanimi 

dodatnimi stroški, ki v letu 2017 pomenijo 

več kot 50-odstotno povečanje glede na 

leto 2016; ima resne pomisleke glede 

dodane vrednosti te internalizacije; zato 

meni, da so ocenjeni stroški (+2,7 

milijona EUR) v nasprotju z načelom 

dobrega finančnega poslovodenja; meni, 

da bi bilo treba prednost nameniti 

cenejšim, učinkovitejšim in uspešnejšim 
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možnostim; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Predlog spremembe  19 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 133 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 133a. poudarja, da je treba pri vseh 

pogodbah in javnih razpisih izvajati 

zelena javna naročila; poziva k 

ambicioznim in obvezujočim ciljem za 

zelene pogodbe, zlasti na področju hrane 

in gostinskih storitev, vozil in prevoza, 

sanitarne in vodne opreme, papirja, 

ravnanja z odpadki, informacijske opreme 

in opreme za slikovno snemanje, 

razsvetljave, čiščenja in pohištva; 

Or. en 



 

AM\1092762SL.doc  PE579.921v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.4.2016 A8-0135/20 

Predlog spremembe  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. izraža kritiko na račun skupnih 

stroškov nagrade LUX v letu 2014, ki so 

dosegli 585.311 EUR (2013:  

448.000 EUR,  2012: 2012: 

434.421 EUR); globoko obžaluje, da 

rezultati ankete o poznavanju in učinkih 

nagrade LUX, ki jo je zahteval v poročilu 

o razrešnici za leto 2013, še vedno niso na 

voljo; poziva, da se rezultati te raziskave 

objavijo do sredine maja 2016 in uradno 

predstavijo Odboru za proračunski 

nadzor; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Predlog spremembe  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. ugotavlja, da so odhodki za samo 

filmsko nagrado LUX v letu 2014 znašali 

391.506 EUR, kar je občutno manj kot 

prejšnja leta (2013: 448.000 EUR, 2012: 

434.421), za kritje uradnega izbora, pri 

čemer je natečaj zajemal podnaslavljanje 

v 24 uradnih jezikov Unije in tiskano 

gradivo za predstave v 28 državah 

članicah, in podelitvene slovesnosti; 

spominja, da se z oglaševanjem in 

promocijo filmske nagrade LUX, skupaj z 

nagrado Saharova in bojem za pravice 

žensk, želi ponazoriti predanost 

Parlamenta vrednotam, kot so človekove 

pravice in solidarnost, pa tudi kulturni in 

jezikovni raznolikosti; potrjuje, da je bil za 

oglaševanje filmske nagrade LUX 

porabljen znesek 193.805 EUR, kampanja 

pa je predvsem prek družbenih medijev 

dosegla približno 10 miliijonov ljudi, na 

omrežju Facebook pa jo je spremljalo 

23.000 uporabnikov; priznava stalno 

predanost informacijskih pisarn 

Evropskega parlamenta na področju 

filmske nagrade LUX in spominja, da so 

odhodki za predstave in z njimi povezane 

dejavnosti v letu 2014 znašali 317.434 

EUR, kar je na leto povprečno 9.000 EUR 

na posamezno informacijsko pisarno ter 9 

EUR na udeleženca (na podlagi 35227 

udeležencev v državah članicah); poziva, 
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da se rezultati ankete o poznavanju 

filmske nagrade LUX, zahtevane v 

poročilu o razrešnici za leto 2013, objavijo 

najpozneje do sredine maja ter se hkrati 

uradno predstavijo Odboru za 

proračunski nadzor in Odboru za kulturo 

in izobraževanje; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Predlog spremembe  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva, da se na podlagi študije o 

učinku nagrade LUX temeljito premisli, 

ali se jo glede na odhodke še splača 

podeljevati; 

črtano 

Or. en 

 

 


