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24.4.2017 A8-0153/43 

Predlog spremembe  43 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. je seznanjen s sklepom predsednika 

z dne 21. oktobra 2015, s katerim je želel 

imenovati ljudi na vodilne položaje v 

Parlamentu brez upoštevanja postopkov 

in zlasti brez razpisov; ugotavlja, da ta 

odločitev „ni bila v skladu s pravili“ 

(odgovor uprave na drugi vprašalnik 

odbora CONT); poziva k formalnemu 

preklicu te predsednikove odločitve; 

34. pozdravlja, da so bile vse odločitve 

v zvezi z zaposlenimi v kabinetu 

nekdanjega predsednika Parlamenta 

sprejete v skladu z nasveti uprave 

Parlamenta in da je kabinet upošteval 

njena priporočila; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Predlog spremembe  44 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. ugotavlja, da se je 15. decembra 

2015 predsednik sam pooblastil, da lahko 

članom svojega kabineta poleg že 

obstoječega dodatka za člane kabineta 

podeli še neomejen posebni dodatek, 

čeprav taki posebni dodatki niso določeni 

v kadrovskih predpisih; ponovno postavlja 

vprašanje glede zakonitosti tega 

pooblastila in veljavnosti posebnih 

dodatkov; poziva, naj se preveri, ali bi bilo 

treba sklep o uvedbi tega dodatka 

preklicati; 

35. ugotavlja, da so zaposleni v 

kabinetu predsednika zaradi večje 

odgovornosti in številnejših obveznosti 

navadno uvrščeni en razred višje, kot bi 

bili v običajni karieri, in da so upravičeni 

do dodatka, ki se izplačuje tudi zaposlenim 

v kabinetih generalnega sekretarja in 

njegovega namestnika; opominja, da sta v 

kabinetu prejšnjega predsednika 

Parlamenta višji dodatek prejemala samo 

dva uslužbenca, ki „zaradi kadrovskih 

predpisov nista mogla napredovati v višji 

razred“ (odgovor uprave na drugi 

vprašalnik Odbora za proračunski 

nadzor), da bi bili vsi člani kabineta 

deležni enake obravnave; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Predlog spremembe  45 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. je seznanjen, da je kadrovske 

odločitve, ki jih je nekdanji predsednik 

Parlamenta nazadnje sprejel 

decembra 2015, pred podpisom pregledala 

uprava in ugotovila, da so v skladu z 

regulativnim okvirom Parlamenta; 

zahteva, da skladnost s pravili potrdi 

generalni sekretar; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Predlog spremembe  46 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. obžaluje dejstvo, da je Parlament 

svojemu predsedniku podelil razrešnico 

glede izvrševanja proračuna Parlamenta 

za proračunsko leto 2014 in v zadnjem 

trenutku črtal pomembne odstavke, ki so 

sprožali nadaljnja vprašanja glede 

političnih dejavnosti in finančnega 

vedenja predsednika med evropskimi 

volitvami leta 2014; 

črtano 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Predlog spremembe  47 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. obžaluje dejstvo, da je Parlament 

svojemu predsedniku podelil razrešnico 

glede izvrševanja proračuna Parlamenta za 

proračunsko leto 2014 in v zadnjem 

trenutku črtal pomembne odstavke, ki so 

sprožali nadaljnja vprašanja glede 

političnih dejavnosti in finančnega vedenja 

predsednika med evropskimi volitvami leta 

2014; 

38. ugotavlja, da je Parlament svojemu 

predsedniku podelil razrešnico glede 

izvrševanja proračuna Parlamenta za 

proračunsko leto 2014 (480 glasov za, 149 

proti in 16 vzdržanih) in v zadnjem 

trenutku črtal pomembne odstavke, ki so 

sprožali nadaljnja vprašanja glede 

političnih dejavnosti in finančnega vedenja 

predsednika med evropskimi volitvami leta 

2014, potem ko je prejel odgovore in 

pojasnila predsednika in generalnega 

sekretarja; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Predlog spremembe  48 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 101 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 101b. ugotavlja pa, da je naloga službe 

za organizacijo potovanj generalnega 

direktorata za finance, da se s prevozniki 

(letalske družbe, vlak, čarterski vlak 

Thalys itd.) pogaja o predlaganih cenah 

službenih potovanj za poslance in 

uslužbence; je seznanjen, da potovalna 

agencija Parlamenta primerja cene, o 

katerih se je pogajala služba za 

organizacijo potovanj, in cene, ki jih 

ponudijo podjetja, s katerimi sodeluje, in 

vedno predlaga najnižjo ceno; ugotavlja, 

da agencija vedno ponudi štiri različne 

tarife (poslovni razred, prilagodljiv 

ekonomski razred, ekonomski razred in 

nizkocenovno potovanje, če je na voljo); 

ugotavlja, da je projekt sodelovanja 

potnikov prinesel izboljšave v internem 

sodelovanju med službo za organizacijo 

potovanj in potovalno agencijo, da bi 

lahko uporabnikom ponudili bolj 

prilagojene storitve, in slednji poziva, naj 

še izboljšata tako to sodelovanje kot 

kakovost ponujenih storitev; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Predlog spremembe  49 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 102 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. poziva agencijo, naj si dejavno 

prizadeva ponuditi nižje cene ne glede na 

zadevnega letalskega prevoznika; zahteva, 

naj agencija uvede postopek pridobivanja 

povratnih informacij (z anketami o 

zadovoljstvu uporabnikov), da se 

opredelijo področja, na katerih je možen 

dodaten napredek; 

102. poziva službo za organizacijo 

potovanj, naj si dejavno prizadeva 

zagotoviti nižje cene ne glede na 

zadevnega letalskega prevoznika; zahteva, 

naj ta služba v sodelovanju s potovalno 

agencijo uvede postopek pridobivanja 

povratnih informacij (z anketami o 

zadovoljstvu uporabnikov), da se 

opredelijo področja, na katerih je možen 

dodaten napredek; 

Or. en 

 


