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20.4.2016 A8-0140/8 

Amandman  8 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: opći proračun EU-a – Europska komisija 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 187.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 187a. ponovno ističe svoju zabrinutost 

zbog sustavnih zastoja u programu ITER, 

čime se dovode u pitanje njegova 

učinkovitost i uspješnost; duboko je 

zabrinut zbog previsokih troškova koji su 

utjecali na isplativost programa i ugrozili 

druge programe Unije, posebno u 

području politike istraživanja; sa 

žaljenjem podsjeća na sastanak 

organiziran u Parlamentu 11. studenog, 

na kojemu je budući plan djelovanja 

najavljen, ali ne i predstavljen; izražava 

zabrinutost zbog odgovora Komisije od 

3. prosinca 2015., u kojima se ističe da je 

Vijeće ITER-a u studenom 2015. odlučilo: 

„(...) pretpostavke na kojima počiva 

predloženi plan provedbe projekta nisu u 

potpunosti realne, a povezani se troškovi 

čine pretjeranima, osobito u pogledu 

osoblja. Potrebno je u suradnji s domaćim 

agencijama (osobito F4E) doraditi plan 

provedbe projekta kako bi se osigurala 

njegova pouzdanost, stabilnost i 

ekonomičnost. (...) Zbog toga je Vijeće 

ITER-a na posljednjem sastanku odlučilo 

provesti neovisnu evaluaciju na visokoj 

razini rezultata rada koje je predstavila 

Organizacija za ITER, a koja obuhvaća i 

tehničke aspekte i pitanje resursa. 

Rezultati te evaluacije trebali bi biti 

predani Vijeću ITER-a do lipnja 2016. 

(...)”; smatra napredak iznimno 
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nezadovoljavajućim; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Amandman  9 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: opći proračun EU-a – Europska komisija 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 187.b (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 187b. poziva Komisiju da proslijedi 

Parlamentu plan djelovanja predstavljen 

Vijeću ITER-a u studenom; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Amandman  10 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: opći proračun EU-a – Europska komisija 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 187.c (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 187c. ustraje u tome da do lipnja 2016., 

prije donošenja odluka o proračunu za 

sljedeću godinu, primi najnovije 

informacije o dugoročnom planu 

provedbe projekta i povezanim troškovima 

za ITER; podsjeća da je za ITER 2016. 

izdvojeno gotovo 475 milijuna EUR u 

odobrenim sredstvima za plaćanja ; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Amandman  11 

Bart Staes 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Razrješnica za 2014.: opći proračun EU-a – Europska komisija 

2015/2154(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 379. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

379. primjećuje veliku pozornost javnosti i 

medija usmjerenu na pitanje integriteta, što 

upućuje na to da kodeks ponašanja koji 

dobro funkcionira zahtijeva stalnu 

pozornost; naglašava da je kodeks 

ponašanja učinkovita preventivna mjera 

samo ako se ispravno primjenjuje te ako se 

usklađenost revidira sustavno, a ne samo 

kada dođe do incidenata; ističe da je 

potrebno revidirati kodeks ponašanja do 

kraja 2017.; 

379. primjećuje veliku pozornost javnosti i 

medija usmjerenu na pitanje integriteta i 

potrebu za jasnom uredbom o etičkim 

pitanjima kako bi se ispunile obveze iz 

članka 17. UEU-a i članka 245. UFEU-a; 

ustraje u tome da kodeks ponašanja koji 

funkcionira zahtijeva stalnu pozornost; 

naglašava da je kodeks ponašanja 

učinkovita preventivna mjera samo ako se 

ispravno primjenjuje te ako se usklađenost 

revidira sustavno, a ne samo kada dođe do 

incidenata; 

Or. en 

 

 


