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7.5.2020 A9-0021/22

Amandman 22
Maria Grapini
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 112.a (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

112 a. u okviru postupnog povratka na 
posao apelira na Parlament da se pobrine 
za to da zdravlje i sigurnost svih 
zaposlenika budu prioritet, što 
podrazumijeva i uvođenje obveze nošenja 
maske; apelira na Parlament da s obzirom 
na iskustvo stečeno tijekom aktualne 
pandemije ponovno razmotri svoju 
politiku otvorenih uredskih prostora;
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Amandman 23
Maria Grapini
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 112.b (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

112 b. 112 c. žali zbog odluke Glavne 
uprave za konferencijsku logistiku i 
usmeno prevođenje donesene zajedno s 
GU-om SCIC za Komisiju i Vijeće da se 
otkažu dugoročni ugovori s pomoćnim 
konferencijskim prevoditeljima do rujna; 
zabrinut je zbog činjenice da je ta odluka 
možda donesena bez savjetovanja sa 
sindikatima, odborima zaposlenika i 
predstavnicima pomoćnih konferencijskih  
prevoditelja; poziva DG LINC da pokrene 
socijalni dijalog kako bi se pronašlo 
pragmatično i obzirno rješenje kojim će se 
zajamčiti učinkovita zaštita pomoćnih 
konferencijskih  prevoditelja; izražava 
zahvalnost pomoćnim konferencijskim 
prevoditeljima za njihov doprinos 
kontinuitetu osnovne djelatnosti 
Parlamenta u teškim okolnostima 
uzrokovanim pandemijom COVID-a 19;
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Amandman 24
Maria Grapini
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 112.c (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

112 c. žali zbog izostanka prave 
komunikacijske strategije od strane 
uprave Parlamenta, posebno ako se uzmu 
u obzir golemi resursi dodijeljeni 
komunikacijskim aktivnostima; smatra da 
je, posebno u ovakvoj kriznoj situaciji, od 
ključne važnosti nastupiti zajednički i 
jedinstveno te uputiti jasne, 
nedvosmislene i motivacijske poruke svim 
zaposlenicima;

Or. en
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Amandman 25
Maria Grapini
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 118.

Prijedlog rezolucije Izmjena

118. napominje da je najveći građevinski 
projekt Parlamenta, proširenje zgrade 
Konrad Adenauer u Luxembourgu, u 
trenutku dovršavanja prve faze, gradilišta 
istok, koji čini oko 70 % cijelog projekta; 
podsjeća da je osoblje Parlamenta u 
Luxembourgu trenutačno smješteno u 
četirima zgradama; uviđa da će se u zgradi 
Konrad Adenauer sve službe smjestiti pod 
jednim krovom i time omogućiti 
ekonomiju razmjera u području, vode, 
sigurnosti i upravljanja objektima zgrade; 
ističe da, iako su određeni troškovi 
povezani s kašnjenjima u izgradnji bili viši 
od prvotno predviđenih, znatno niži 
troškovi za financijske troškove kredita 
omogućili su Parlamentu da pokrije 
dodatne financijske potrebe; naglašava da 
ukupni trošak projekta Adenauer ostaje 
32,5 milijuna EUR prema ukupnom 
odobrenom proračunu;

118. napominje da je najveći građevinski 
projekt Parlamenta, proširenje zgrade 
Konrad Adenauer u Luxembourgu, u 
trenutku dovršavanja prve faze, gradilišta 
istok, koji čini oko 70 % cijelog projekta; 
podsjeća da je osoblje Parlamenta u 
Luxembourgu trenutačno smješteno u 
četirima zgradama; uviđa da će se u zgradi 
Konrad Adenauer sve službe smjestiti pod 
jednim krovom i time omogućiti 
ekonomiju razmjera u području, vode, 
sigurnosti i upravljanja objektima zgrade; 
sa zabrinutošću ističe da su određeni 
troškovi povezani s kašnjenjima u izgradnji 
bili viši od prvotno predviđenih, ali da je 
zahvaljujući znatno nižim troškovima za 
financijske troškove kredita Parlamentu 
uspio pokriti dodatne financijske potrebe; 
prima na znanje da ukupni trošak projekta 
Adenauer ostaje 32,5 milijuna EUR prema 
ukupnom odobrenom proračunu, što ne 
uključuje troškove upravljanja projektom, 
financijske troškove, ovlaštena tijela itd.; 
žali zbog povećanih troškova zbog 
kašnjenja u izgradnji i napominje da su 
transakcije s građevinskim poduzećima 
(povezane s kašnjenjem projekta) bile 
nužne kako bi se izbjegla dodatna 
kašnjenja i troškovi (između 5 % i 15 % 
iznosa ugovora);
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Amandman 26
Maria Grapini
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 118.a (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

118 a.  sa zabrinutošću primjećuje da je, 
kao i prethodnih godina, odobren novi 
prijenos uz preraspodjelu neiskorištenih 
sredstava (engl. mopping-up) u visini od 
29 milijuna EUR za pretfinanciranje 
projekta zgrade Konrad Adenauer; 
naglašava da se preraspodjelom 
neiskorištenih sredstava olabavljuje 
načelo specifikacije i namjerno krši 
načelo proračunske točnosti; ne slaže se s 
praksom da se krajem godine pribjegava 
preraspodjeli neiskorištenih sredstava na 
tekuće građevinske projekte; poziva na 
bolje upravljanje proračunom kako bi se 
takvi prijenosi sveli na minimum i kako bi 
se poboljšala jasnoća i transparentnost 
povezanih proračunskih linija;

Or. en



AM\1204761HR.docx PE647.609v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

7.5.2020 A9-0021/27

Amandman 27
Maria Grapini
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Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 127.

Prijedlog rezolucije Izmjena

127. izražava snažnu zabrinutost zbog 
radnih uvjeta dvaju vanjskih koncesionara 
s kojima je Parlament sklopio ugovor, 
odnosno osoblja čišćenja i restoranskog 
osoblja Parlamenta, te snažno preporučuje 
da DG INLO organizira neovisnu anketu o 
zadovoljstvu u vezi s radnim uvjetima 
dotičnog osoblja s kojim je Parlament 
sklopio ugovor kako bi se osiguralo 
poštovanje i dostojanstvo na radnom 
mjestu; poziva na evaluaciju politike javne 
nabave Parlamenta s obzirom na 
poboljšanje transparentnih i predvidivih 
radnih uvjeta za sve ugovorene usluge; 
poziva Parlament da obavijesti tijelo 
nadležno za davanje razrješnice o 
rezultatima te evaluacije; prima na znanje 
da Parlament poštuje odgovarajuće 
zakonodavstvo;

127. izražava snažnu zabrinutost zbog 
radnih uvjeta dvaju vanjskih koncesionara 
s kojima je Parlament sklopio ugovor, 
odnosno osoblja čišćenja i restoranskog 
osoblja Parlamenta, te snažno preporučuje 
da DG INLO organizira neovisnu anketu o 
zadovoljstvu u vezi s radnim uvjetima 
dotičnog osoblja s kojim je Parlament 
sklopio ugovor kako bi se osiguralo 
poštovanje i dostojanstvo na radnom 
mjestu; poziva na evaluaciju politike javne 
nabave Parlamenta s obzirom na 
poboljšanje transparentnih i predvidivih 
radnih uvjeta za sve ugovorene usluge; 
poziva Parlament da obavijesti tijelo 
nadležno za davanje razrješnice o 
rezultatima te evaluacije; prima na znanje 
da Parlament poštuje odgovarajuće 
zakonodavstvo; poziva glavnog tajnika u 
općem kontekstu krize uzrokovane 
koronavirusom da od svih vanjskih 
poduzeća koja pružaju svoje usluge u 
Parlamentu zatraži da zajamče 
zaposlenička prava i radne uvjete svojih 
zaposlenika i da se strogo pridržavaju 
mjera koje je donijela vlada u kontekstu 
krize COVID-a 19;
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Maria Grapini
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Izvješće A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
2019/2056(DEC)

Prijedlog rezolucije
Stavak 160.

Prijedlog rezolucije Izmjena

160. poziva glavnog tajnika i 
Predsjedništvo da iscrpe sva moguća 
sredstva kako bi se pronašlo pravedno 
rješenje za taj problem, i pritom financijska 
odgovornost Parlamenta ostala minimalna, 
s obzirom na to da se radi o novcu poreznih 
obveznika te da se tijelo nadležno za 
davanje razrješnice obavijesti o mjerama 
poduzetim u vezi s time;

160. poziva glavnog tajnika i 
Predsjedništvo da u potpunosti u skladu s 
odredbama Statuta zastupnika, konkretno 
s člankom 27. stavcima 1. i 2., iscrpe sva 
moguća sredstva kako bi se pronašlo 
pravedno rješenje za taj problem, i pritom 
financijska odgovornost Parlamenta ostala 
minimalna, s obzirom na to da se radi o 
novcu poreznih obveznika te da se tijelo 
nadležno za davanje razrješnice obavijesti 
o mjerama poduzetim u vezi s time;
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