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Predlog spremembe  13 
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Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. ugotavlja, da je na spletnem mestu 

Parlamenta dostopna različna 

dokumentacija, povezana z odločitvijo o 

priznanju evropskih političnih strank in 

evropskih političnih fundacij, skupaj s 

podrobnostmi o končnem znesku njihovega 

financiranja; poziva Parlament, naj od 

Komisije zahteva, da predstavi predlog 

revizije sedanje uredbe o statutu in 

financiranju evropskih političnih strank in 

evropskih političnih fundacij10, ki bo 

vključeval strožje zahteve za ustanovitev 

evropskih političnih fundacij z namenom 

preprečevanja zlorab; 

48. ugotavlja, da je na spletnem mestu 

Parlamenta dostopna različna 

dokumentacija, povezana z odločitvijo o 

priznanju evropskih političnih strank in 

evropskih političnih fundacij, skupaj s 

podrobnostmi o končnem znesku njihovega 

financiranja; poziva Parlament, naj od 

Komisije zahteva, da predstavi predlog 

revizije sedanje uredbe o statutu in 

financiranju evropskih političnih strank in 

evropskih političnih fundacij10, ki bo 

vključeval strožje zahteve za ustanovitev 

evropskih političnih strank in fundacij z 

namenom preprečevanja zlorab; 

_________________ _________________ 

10Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2014 o statutu in financiranju 

evropskih političnih strank in evropskih 

političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, 

str. 1). 

10Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2014 o statutu in financiranju 

evropskih političnih strank in evropskih 

političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, 

str. 1). 

Or. en 
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Odstavek 51 – uvodni del 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. je zaskrbljen, ker bi morda bilo 

treba obstoječi kodeks za poslance dodatno 

izboljšati za preprečevanje navzkrižja 

interesov, pri čemer bi bilo treba posebno 

pozornost nameniti naslednjemu: 

51. je zaskrbljen, ker je treba obstoječi 

kodeks za poslance dodatno izboljšati za 

preprečevanje navzkrižja interesov, in 

poziva predsedstvo, naj sprejme potrebne 

ukrepe v zvezi s tem, pri čemer bi bilo 

treba posebno pozornost nameniti 

naslednjemu: 

Or. en 
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Odstavek 63 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. je seznanjen, da je bil odziv na 

anketo skromen, saj je nanjo odgovorilo 

samo 18 % oziroma 137 poslancev 

Parlamenta iz vseh političnih skupin in 

držav članic, ter da je bilo med njimi 90 % 

takšnih, ki poznajo filmsko nagrado LUX, 

75 % jih razume njen namen, več kot 

80 % pa nanjo gleda pozitivno; 

63. je seznanjen, da je bil odziv na 

anketo skromen, saj je nanjo odgovorilo 

samo 18 % oziroma 137 poslancev 

Parlamenta iz vseh političnih skupin in 

držav članic; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja odločitev Komisije, da k 

operativnim stroškom Hiše evropske 

zgodovine letno prispeva 800 000 EUR; 

vendar meni, da bi morala Komisija 

prispevati veliko večji delež ocenjenih 

letnih operativnih stroškov; 

70. pozdravlja odločitev Komisije, da k 

operativnim stroškom Hiše evropske 

zgodovine letno prispeva 800.000 EUR; 

vendar meni, da bi morala Komisija 

prispevati veliko večji delež ocenjenih 

letnih operativnih stroškov; podobno, če 

upoštevamo pričakovano število 

obiskovalcev Parlamentariuma in Hiše 

evropske zgodovine ter gospodarske 

koristi, ki jih lahko prinesejo bruseljskim 

občinam, zahteva, da predsedstvo 

vzpostavi dialog z lokalnimi oblastmi, da 

bi ugotovili, kako lahko te oblasti 

prispevajo k financiranju teh zmogljivosti; 

Or. en 
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Odstavek 88 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. je zaskrbljen zaradi domnevne 

prakse poslancev, ki naj bi akreditiranim 

parlamentarnim pomočnikom nalagali 

nezakonito obveznost službenih poti, zlasti 

v Strasbourg, brez potnega naloga, 

stroškov službenega potovanja ali 

enostavno brez potnih stroškov; meni, da 

takšna praksa dopušča zlorabe: če so 

akreditirani parlamentarni pomočniki na 

službeni poti brez potnega naloga, morajo 

za to sami kriti stroške, povrh tega pa zanje 

tudi ne velja zavarovanje na delovnem 

mestu; poziva predsedstvo, naj zagotovi 

pravilno izvajanje kadrovskih predpisov in 

kaznuje poslance, ki kršijo pravila; 

88. je zaskrbljen zaradi domnevne 

prakse poslancev, ki naj bi akreditiranim 

parlamentarnim pomočnikom nalagali 

obveznost službenih poti, zlasti v 

Strasbourg, brez potnega naloga, stroškov 

službenega potovanja ali enostavno brez 

potnih stroškov; meni, da takšna praksa 

dopušča zlorabe: če so akreditirani 

parlamentarni pomočniki na službeni poti 

brez potnega naloga, morajo za to sami 

kriti stroške, povrh tega pa zanje tudi ne 

velja zavarovanje na delovnem mestu; 

poziva predsedstvo, naj zagotovi pravilno 

izvajanje kadrovskih predpisov in kaznuje 

poslance, ki kršijo pravila; 

Or. en 

 


