
 

AM\1124070SL.docx  PE603.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0153/6 

Predlog spremembe  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. zato spodbuja Računsko sodišče, 

naj razmisli o objavi več posebnih poročil 

o posebnih področjih delovanja 

Parlamenta, kot so njegove politike 

obveščanja in upravljanje z nepovratnimi 

sredstvi za evropske politične stranke in 

fundacije; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/7 

Predlog spremembe  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je seznanjen, da v takšnih 

okoliščinah delo Parlamenta v povezavi s 

postopkom podelitve razrešnice nudi eno 

od možnosti za temeljitejšo obravnavo 

računovodskih izkazov uprave Parlamenta; 

6. je seznanjen, da v takšnih 

okoliščinah delo Parlamenta v povezavi s 

postopkom podelitve razrešnice nudi eno 

od možnosti za temeljitejšo obravnavo 

računovodskih izkazov uprave Parlamenta; 

poziva h krepitvi internega 

računovodskega in revizorskega 

strokovnega znanja, ki ga lahko 

poročevalci uporabijo pri pripravi svojih 

poročil o razrešnici; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Predlog spremembe  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. pozdravlja vse večjo pozornost 

medijev in javnosti za Parlament in 

njegovo upravo; vseeno ugotavlja, da 

imajo nekateri novinarji težave pri 

pridobivanju natančnih informacij, ki jih 

iščejo; poudarja, da je preglednost 

Parlamenta in njegove uprave bistvena za 

legitimnost institucije ter da bi bilo treba 

izboljšati dostop do informacij, ob stalnem 

spoštovanju pravil, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov; 

39. pozdravlja vse večjo pozornost 

medijev in javnosti za Parlament in 

njegovo upravo; vseeno ugotavlja, da 

imajo nekateri novinarji težave pri 

pridobivanju natančnih informacij, ki jih 

iščejo, kar je denimo očitno pri sodnem 

sporu, ki so ga sprožili novinarji iz vseh 

držav Unije 13. novembra 2016, po tem, 

ko Parlament ni želel razkriti podatkov o 

nadomestilih poslancev; poudarja, da je 

preglednost Parlamenta in njegove uprave 

bistvena za legitimnost institucije ter da bi 

bilo treba izboljšati dostop do informacij, 

ob stalnem spoštovanju pravil, ki urejajo 

varstvo osebnih podatkov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/9 

Predlog spremembe  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva predsedstvo, naj na spletnem 

mestu Parlamenta objavi ustrezne 

dokumente, ki mu jih je predložil generalni 

sekretar v strojno berljivi obliki, razen če 

to ni mogoče zaradi njihove vsebine, na 

primer zaradi varstva osebnih podatkov; 

40. poziva predsedstvo, naj na spletnem 

mestu Parlamenta objavi ustrezne 

dokumente, takoj ko mu jih generalni 

sekretar predloži v strojno berljivi obliki, 

razen če to ni mogoče zaradi njihove 

vsebine, na primer zaradi varstva osebnih 

podatkov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Predlog spremembe  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ponovno izraža stališče Parlamenta 

glede splošnega nadomestila stroškov, kot 

je bilo izraženo v odstavkih od 36 do 39 

resolucije Parlamenta o razrešnici za leto 

2014; ugotavlja, da lahko poslanci, ki si to 

želijo, že zdaj zahtevajo, da se jim stroški 

revizije povrnejo kot upravičeni stroški, ki 

se krijejo iz splošnega nadomestila 

stroškov; poziva predsedstvo, naj preuči, če 

bi bilo mogoče vzpostaviti gospodaren 

način, na katerega bi uprava Parlamenta 

opravila revizijo stroškov poslancev, da se 

ne bi bilo treba zanašati na zunanje 

revizorje; 

44. ponovno izraža stališče Parlamenta 

glede splošnega nadomestila stroškov, kot 

je bilo izraženo v odstavkih od 39 do 41 

resolucije Parlamenta o razrešnici za leto 

2014; poziva predsedstvo k takojšnjim 

nadaljnjim ukrepom na podlagi priporočil 

iz teh odstavkov; meni, da bi moralo biti 

za poslance obvezno, da objavijo svojo 

porabo splošnega nadomestila stroškov; 

prosi predsedstvo, naj v zvezi s tem takoj 

ukrepa; ugotavlja, da lahko poslanci, ki si 

to želijo, že zdaj zahtevajo, da se jim 

stroški revizije povrnejo kot upravičeni 

stroški, ki se krijejo iz splošnega 

nadomestila stroškov; poziva predsedstvo, 

naj preuči, če bi bilo mogoče vzpostaviti 

gospodaren način, na katerega bi uprava 

Parlamenta opravila revizijo stroškov 

poslancev, da se ne bi bilo treba zanašati na 

zunanje revizorje; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Predlog spremembe  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. se zaveda majhne ozaveščenosti 

poslancev o možnosti vračanja presežka 

splošnega nadomestila stroškov; poziva 

generalnega sekretarja, naj jih o tem 

prednostno obvesti; poziva poslance, naj 

ob koncu svojega mandata vrnejo presežek; 

45. se zaveda majhne ozaveščenosti 

poslancev o možnosti vračanja presežka 

splošnega nadomestila stroškov; spominja 

poslance, da splošno nadomestilo stroškov 

ni dodaten osebni dohodek; poziva 

generalnega sekretarja, naj jih o tem 

prednostno obvesti; poziva poslance, naj 

ob koncu svojega mandata vrnejo presežek; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Predlog spremembe  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. podobno poziva generalnega 

sekretarja, naj poslancem, ki želijo na 

svojih osebnih spletnih straneh objaviti 

plačila vseh drugih nadomestil, ki jih 

prejemajo od Parlamenta, omogoči dostop 

do ustreznih evidenc v formatu, ki bo 

omogočal enostavno obdelavo; 

46. podobno poziva generalnega 

sekretarja, naj poslancem, ki želijo objaviti 

plačila vseh drugih nadomestil, ki jih 

prejemajo od Parlamenta, omogoči dostop 

do ustreznih evidenc v formatu, ki bo 

omogočal enostavno obdelavo in vključitev 

– v zbirni obliki – na spletno mesto 

Parlamenta; 

Or. en 

 


