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24.4.2017 A8-0153/24 

Predlog spremembe  24 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. opozarja, da so poslanci zavezani 

nemudoma obvestiti upravo o vseh 

spremembah v izjavah o interesih; 

obžaluje, da so življenjepisi in izjave o 

interesih poslancev zelo pozno naloženi 

na spletno mesto Parlamenta; meni, da bi 

morale biti izjave o interesih poslancev 

objavljene v strojno berljivi obliki; meni, 

da bi moral ad hoc svetovalni odbor za 

etiko svoje delo opravljati bolj pregledno; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Predlog spremembe  25 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 – alinea 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

– opravljanje dejavnosti lobiranja 

pri evropskih inštitucijah s strani bivših 

poslancev Parlamenta v času, ko so 

upravičeni do prehodnega nadomestila; 

– obdobje mirovanja za bivše 

poslance v času, ko so upravičeni do 

prehodnega nadomestila, medtem ko 

opravljajo dejavnosti lobiranja pri 

evropskih institucijah; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Predlog spremembe  26 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. pozdravlja dejstvo, da se je 

uravnotežena zastopanost spolov na 

položaju generalnih direktorjev izboljšala z 

18,2 %/81,8 % leta 2014 na 33,3 %/66,7 % 

leta 2015, vendar opaža, da se je 

uravnotežena zastopanost spolov na 

položaju direktorjev zmanjšala s 34 %/66 

% leta 2014 na 31,1 %/68,9 % leta 2015; 

ugotavlja, da se je uravnotežena 

zastopanost spolov na položaju vodij enot 

izboljšala s 30 %/70 % ob koncu leta 2014 

na 31,2 %/68,8 % ob koncu leta 2015; 

poudarja, da neravnotežja na vodstvenih 

delovnih mestih ostajajo ter da program 

enakih možnosti za ta delovna mesta ostaja 

izjemno pomemben; 

73. pozdravlja dejstvo, da se je 

uravnotežena zastopanost spolov na 

položaju generalnih direktorjev izboljšala z 

18,2 %/81,8 % leta 2014 na 33,3 %/66,7 % 

leta 2015, vendar opaža, da se je 

uravnotežena zastopanost spolov na 

položaju direktorjev zmanjšala s 34 %/66 

% leta 2014 na 31,1 %/68,9 % leta 2015; 

opozarja, da absolutno večino 

uslužbencev Parlamenta sestavljajo 

ženske, vendar ženske zasedajo omejen 

del vodstvenih delovnih mest; ugotavlja, 

da se je uravnotežena zastopanost spolov 

na položaju vodij enot izboljšala s 30 %/70 

% ob koncu leta 2014 na 31,2 %/68,8 % ob 

koncu leta 2015; poudarja, da neravnotežja 

na vodstvenih delovnih mestih ostajajo ter 

da program enakih možnosti za ta delovna 

mesta ostaja izjemno pomemben; je trdno 

prepričan, da bi morale do leta 2019 vsaj 

40 % vodstvenih delovnih mest v 

Parlamentu zasedati ženske; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Predlog spremembe  27 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 137 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

137. poziva predsedstvo, naj preuči 

shemo spodbud za podporo uporabi 

učinkovitih načinov prevoza na poti od 

doma v službo; 

137. poziva predsedstvo, naj preuči 

shemo spodbud za podporo uporabi 

učinkovitih načinov prevoza na poti od 

doma v službo in spodbuja bolj trajnosten 

in učinkovit prevoz na poti od doma v 

službo, nenazadnje za zagotovitev 

skladnosti z bruseljskim regionalnim 

zakonom COBRACE o parkirnih mestih, 

ki so na razpolago za zaposlene; v zvezi z 

vozniško službo Parlamenta opozarja, da 

zdaj obstaja neposredna železniška 

povezava med poslopji Parlamenta v 

Bruslju in letališčem, ter poudarja, da bi 

morale zato kakršne koli nove odločitve 

glede naročanja za parlamentarni vozni 

park predvideti zmanjšano povpraševanje, 

pa tudi Ecoscore sistem točk pri izbiri 

novih avtomobilov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Predlog spremembe  28 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 144 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

144. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

bile ugotovljene večje nepravilnosti, 

povezane s prepovedanim neposrednim ali 

posrednim financiranjem nacionalnih 

strank in z donacijami, v primerih Zveze za 

neposredno demokracijo v Evropi, Gibanja 

za Evropo svoboščin in demokracije, 

Pobude za neposredno demokracijo v 

Evropi in Fundacije za Evropo svoboščin 

in demokracije; 

144. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

bile ugotovljene večje nepravilnosti, 

povezane s prepovedanim neposrednim ali 

posrednim financiranjem nacionalnih 

strank in z donacijami, v primerih Zveze za 

neposredno demokracijo v Evropi, Gibanja 

za Evropo svoboščin in demokracije, 

Pobude za neposredno demokracijo v 

Evropi in Fundacije za Evropo svoboščin 

in demokracije; je trdno prepričan, da bi 

bilo treba popravljalne ukrepe sprejeti 

takoj, ko se odkrijejo in potrdijo 

nepravilnosti; 

Or. en 



 

AM\1124062SL.docx  PE603.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

24.4.2017 A8-0153/29 

Predlog spremembe  29 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 145 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

145. izraža zaskrbljenost zaradi škode, ki 

jo ugledu Parlamenta povzročajo tovrstne 

nepravilnosti, in je prepričan, da je treba 

ukrepati hitro in učinkovito, da bi se 

preprečile in obravnavale tovrstne 

nepravilnosti v prihodnosti; 

145. izraža zaskrbljenost zaradi škode, ki 

jo ugledu Parlamenta povzročajo tovrstne 

nepravilnosti, in je prepričan, da je treba 

ukrepati hitro in učinkovito, da bi se 

preprečile in obravnavale tovrstne 

nepravilnosti v prihodnosti; vendar meni, 

da so te nepravilnosti omejene na 

omejeno število političnih strank in 

fundacij; meni, da zaradi teh 

nepravilnosti ne bi smeli dvomiti v 

finančno upravljanje drugih političnih 

strank in fundacij; 

Or. en 

 


