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17.10.2018 A8-0313/29 

Predlog spremembe  29 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. obžaluje, da Komisija, potem ko je 

3. februarja 2014 objavila svoje prvo 

poročilo o boju proti korupciji v EU, ni 

želela nadaljevati te prakse in je namesto 

tega protikorupcijske politike vključila v 

ekonomski semester; je seznanjen, da 

poročila za posamezne države v okviru 

ekonomskega semestra ne vsebujejo niti 

jasnega opisa stanja niti priporočil za 

protikorupcijske ukrepe za vse države 

članice; znova poziva Komisijo, naj 

Parlamentu predloži drugo poročilo o 

boju proti korupciji v EU in naj v tem 

kontekstu protikorupcijskih prizadevanj 

ne oceni le glede na ekonomske izgube, 

ampak naj oceni tudi škodljive posledice 

korupcije za temeljne pravice državljanov 

Unije; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Predlog spremembe  30 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 78a. meni, da je Parlament v svoji 

resoluciji z dne 18. aprila 2018 o politiki 

Komisije glede poštenosti izrazil 

zaskrbljenost glede postopkov imenovanja 

njenih višjih uradnikov, ponovno poziva 

Komisijo, naj pred koncem leta 2018 

pregleda svoje upravne postopke za 

imenovanje višjih uradnikov, da bi v celoti 

zagotovila, da se v okviru največje možne 

preglednosti in enakih možnosti izberejo 

najboljši kandidati; poziva jo, naj tudi bolj 

splošno pregleda svoje politike 

zaposlovanja uradnikov, da bi preprečila 

nasprotja interesov, kot so jih ugotovile 

nevladne organizacije1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Predlog spremembe  31 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. v splošnem podpira ocene Komisije 

glede proračunskih potreb agencij; zato 

meni, da bi nadaljnji rezi, ki jih predlaga 

Svet, ogrozili pravilno delovanje agencij in 

jim onemogočili opravljanje nalog, ki so 

jim bile zaupane; 

62. v splošnem podpira ocene Komisije 

glede proračunskih potreb agencij; zato 

meni, da bi nadaljnji rezi, ki jih predlaga 

Svet, ogrozili pravilno delovanje agencij in 

jim onemogočili opravljanje nalog, ki so 

jim bile zaupane; je zaskrbljen, da je 

prepoznavnost agencij za državljane Unije 

še vedno omejena, pri čemer je za njihovo 

odgovornost in neodvisnost potrebna 

visoka stopnja prepoznavnosti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Predlog spremembe  32 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. želi spomniti, da je večina agencij 

Unije poudarila, da ne želi biti odvisna od 

pristojbin, ki ne zagotavljajo stalnega 

pritoka prihodkov; poleg tega poudarja, 

da bi bilo treba preprečiti nasprotja 

interesov kot posledico odvisnosti od 

pristojbin; poziva Komisijo, naj preuči 

možnost uvedbe sistema, po katerem bi se 

pristojbine plačale Komisiji, ne pa 

neposredno agencijam Unije, agencije 

Unije pa bi se morale še naprej financirati 

iz proračuna Unije; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Predlog spremembe  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. je seznanjen s sodbo Splošnega 

sodišča z dne 25. septembra 2018, s katero 

je pritrdilo Parlamentu v zadevi, povezani z 

dostopom do dokumentov o dnevnicah, 

potnih stroških in nadomestilih za 

parlamentarno pomoč poslancev 

Evropskega parlamenta (sodba v zadevah 

T-639/15 do T-666/15 Maria Psara in drugi 

proti Parlamentu ter T-94/16 Gavin 

Sheridan proti Parlamentu); 

79. je seznanjen s sodbo Splošnega 

sodišča z dne 25. septembra 2018, s katero 

je pritrdilo Parlamentu v zadevi, povezani z 

dostopom do dokumentov o dnevnicah, 

potnih stroških in nadomestilih za 

parlamentarno pomoč poslancev 

Evropskega parlamenta (sodba v zadevah 

T-639/15 do T-666/15 Maria Psara in drugi 

proti Parlamentu ter T-94/16 Gavin 

Sheridan proti Parlamentu); opozarja 

predsedstvo, da se je na plenarnem 

zasedanju pozvalo k večji preglednosti in 

da je bila izražena nujna potreba po 

reviziji nadomestila splošnih stroškov; v 

zvezi s tem je pozdravil ustanovitev ad hoc 

delovne skupine za opredelitev in objavo 

pravil v zvezi z uporabo tega nadomestila; 

vendar obžaluje, da se je predsedstvo na 

podlagi poročila svoje delovne skupine 

uspelo dogovoriti le o neizčrpnem 

seznamu upravičenih stroškov in tem, da 

mora imeti vsak poslanec Parlamenta 

ločen bančni račun, namenjen sredstvom, 

prejetim v okviru nadomestila splošnih 

stroškov; ponovno poziva predsedstvo, naj 

sprejme naslednje dodatne spremembe v 

zvezi z nadomestilom splošnih stroškov: 

 – naj od poslancev zahteva, da shranijo 

vse račune, povezane z nadomestilom 

splošnih stroškov; 
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 – naj od poslancev zahteva, da ob koncu 

mandata vrnejo neporabljen delež 

nadomestila splošnih stroškov; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Predlog spremembe  34 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

81. opozarja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; zato poziva generalnega 

sekretarja in predsedstvo, naj ob 

popolnem spoštovanju statuta poslancev 

in v sodelovanju s pokojninskim skladom 

nujno oblikujeta jasen načrt, po katerem 

bo Parlament nase prenesel in prevzel 

obveznosti in odgovornosti sistema 

prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja svojih poslancev takoj po 

volitvah leta 2019; 

81. opozarja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; opozarja tudi, da Parlament 

jamči za izplačilo pokojnin, ko in če ta 

sklad ne bo mogel več izpolnjevati svojih 

obveznosti; izraža resno zaskrbljenost, da 

se davkoplačevalski denar zapravlja na ta 

način; poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi predloge za ukinitev sklada, pri 

čemer bi se sodelujočim poslancem in 

nekdanjim poslancem vrnili prispevki, ki 

so jih sami plačali; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Predlog spremembe  35 

Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 93 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

93. ohranja nespremenjeno skupno 

raven proračuna varuha človekovih pravic 

za leto 2019, kakor je predlagala Komisija 

v predlogu proračuna za leto 2019; 

93. ohranja nespremenjeno skupno 

raven proračuna varuha človekovih pravic 

za leto 2019, kakor je predlagala Komisija 

v predlogu proračuna za leto 2019; 

poudarja, da se je število primerov 

evropske varuhinje človekovih pravic 

znatno povečalo in da obstaja tveganje, da 

bo uradu varuha kmalu primanjkovalo 

osebja in finančnih sredstev; poudarja, da 

bi lahko poleg tega to pomanjkanje 

sredstev oviralo varuha človekovih pravic 

pri prevzemanju novih in zelo potrebnih 

nalog, kot je pomoč žvižgačem v 

institucijah Unije, za kar je varuhinja 

človekovih pravic izrazila pripravljenost 

prevzeti nase, če bosta Komisija in 

Parlament sklenila, da je potreben organ 

Unije za napotitve za žvižgače; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Predlog spremembe  36 

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poudarja, da skladi v okviru 

kohezijske politike ne bi smeli niti 

neposredno niti posredno podpirati 

premestitve, kot je opredeljeno v členu 

2(61a) Uredbe Komisije (EU) 

št. 651/2014; poziva organe upravljanja 

držav članic, naj zagotovijo, da prispevki v 

okviru skladov ne bodo dodeljeni 

upravičencem, ki so v petih letih pred 

vlogo za prispevek opravili premestitev, in 

naj zagotovijo, da bodo upravičenci, ki v 

petih letih po tem, ko so prejeli prispevek, 

opravijo premestitev, v celoti povrnili 

prispevke; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Predlog spremembe  37 

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 79a. poudarja, da so plače in ugodnosti 

poslancev dokaj visoke; meni, da to 

oddaljuje poslance od ljudi, ki naj bi jih 

zastopali; želi spomniti tudi, da je večina 

stroškov poslancev že plačanih; zato 

poudarja, da je treba znatno znižati plače 

in ugodnosti poslancev; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Predlog spremembe  38 

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 79b. meni, da so poslanci javni 

uslužbenci in da že prejemajo visoke 

plače; vztraja, da poslanci ne bi smeli 

zapravljati še dodatnega 

davkoplačevalskega denarja za potovanja 

za opravljanje svojih nalog; zato meni, da 

poslanci ne bi smeli biti deležni povračila, 

ki presega strošek vozovnice v 

ekonomskem razredu; 

Or. en 

 

 


