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24.4.2017 A8-0153/34 

Predlog spremembe  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. obžaluje, da se predsedstvo ni 

odzvalo na zahteve Parlamenta iz resolucij 

o razrešnici iz let 2013 in 2014, naj se za 

akreditirane parlamentarne pomočnike 

uporabljajo enaka dnevna nadomestila kot 

za druge uslužbence; medtem poudarja, da 

veljavna zgornja meja za povračilo 

stroškov za službena potovanja 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 

ni bila prilagojena že od leta 2009 in da se 

je razlika med temi pomočniki in 

preostalim osebjem še povečala na vsaj 

40 % po uvedbi nove zgornje meje, ki jo je 

Svet odobril 9. septembra 2016 in se od 

10. septembra 2016 uporablja le za 

uradnike; zato poziva predsedstvo, naj 

sprejme potrebne ukrepe, da bi odpravilo to 

neenakost; 

86. obžaluje, da se predsedstvo ni 

odzvalo na zahteve Parlamenta iz resolucij 

o razrešnici iz let 2013 in 2014, naj se za 

akreditirane parlamentarne pomočnike 

uporabljajo enaka dnevna nadomestila kot 

za druge uslužbence; poziva generalnega 

sekretarja, naj pred izvedbo morebitnih 

sprememb predloži oceno dodatnih 

stroškov, ki bi nastali zaradi takšne 

prilagoditve; medtem poudarja, da 

veljavna zgornja meja za povračilo 

stroškov za službena potovanja 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 

ni bila prilagojena že od leta 2009 in da se 

je razlika med temi pomočniki in 

preostalim osebjem še povečala na vsaj 

40 % po uvedbi nove zgornje meje, ki jo je 

Svet odobril 9. septembra 2016 in se od 

10. septembra 2016 uporablja le za 

uradnike; zato poziva predsedstvo, naj 

sprejme potrebne ukrepe, da bi odpravilo to 

neenakost; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Predlog spremembe  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 126 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

126. je zaskrbljen zaradi 

problematičnega socialnega dialoga med 

GD INTE in predstavniki tolmačev, ki se je 

začel januarja 2014 in doslej še ni privedel 

do dogovora; poziva generalnega 

sekretarja, naj začne z mediacijo med 

stranmi, da bi se izboljšalo medsebojno 

razumevanje stališč in našle rešitve, ki 

bodo sprejemljive za vse; 

126. priznava, da socialni dialog med 

GD INTE in predstavniki tolmačev, ki se je 

začel januarja 2014, doslej še ni privedel 

do dogovora; poziva generalnega 

sekretarja, naj začne z mediacijo med 

stranmi, da bi se izboljšalo medsebojno 

razumevanje stališč in našle rešitve, ki 

bodo skladne z interesi Parlamenta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Predlog spremembe  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 129 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

129. pozdravlja stalna prizadevanja za 

zagotavljanje varnosti v prostorih 

Parlamenta in okoli njih; priznava, da 

varnost v Parlamentu predstavlja iskanje 

občutljivega ravnovesja med 

zagotavljanjem varnosti s številnimi 

ukrepi ter uvedbo režima, ki preveč 

poudarja varnost in upočasnjuje dejavnost 

Parlamenta; kljub temu vztraja, da bi bilo 

treba dodatno okrepiti varnost zgradb, in 

poziva generalnega sekretarja, naj 

zagotovi, da so uslužbenci ustrezno 

usposobljeni in da lahko strokovno 

opravljajo svoje naloge, tudi v izrednih 

razmerah; 

129. pozdravlja stalna prizadevanja za 

zagotavljanje varnosti in zaščite v prostorih 

Parlamenta in okoli njih; priznava, da 

varnost v Parlamentu predstavlja iskanje 

občutljivega ravnovesja med upoštevanjem 

številnih zaščitnih ukrepov ter uvedbo 

režima, ki preveč poudarja varnost in 

upočasnjuje dejavnost Parlamenta; kljub 

temu vztraja, da bi bilo treba dodatno 

okrepiti varnost Parlamenta, in poziva 

generalnega sekretarja, naj zagotovi, da so 

uslužbenci ustrezno usposobljeni in da 

lahko strokovno opravljajo svoje naloge, 

tudi v izrednih razmerah; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Predlog spremembe  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 131 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

131. poziva GD ITEC in GD SAFE, naj 

okrepita ukrepe za preprečevanje hekanja 

zaradi večje grožnje kibernetskega napada 

v zadnjih mesecih; 

131. poziva GD ITEC in GD SAFE, naj 

okrepita zmogljivosti kibernetske zaščite 

zaradi večje grožnje kibernetskih napadov 

v zadnjih mesecih; 

Or. en 

 


