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7.5.2020 A9-0021/32

Predlog spremembe 32
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. znova poziva predsedstvo, naj 
poskrbi za nadaljnjo obravnavo vseh 
sklepov o podelitvi razrešnice, kakor 
izhaja iz člena 25 Poslovnika in Priloge 
IV k Poslovniku ter členov 6 in 166 
finančne uredbe; poziva generalnega 
sekretarja, naj to resolucijo posreduje 
predsedstvu in izpostavi zlasti tiste točke, v 
katerih se zahtevajo ukrepanje ali 
odločitve predsedstva; poziva generalnega 
sekretarja, naj pripravi akcijski načrt in 
časovnico, ki bosta predsedstvu omogočila 
nadaljnje ukrepanje in/ali odgovore na 
priporočila, ki mu jih je v resolucijah o 
podelitvah razrešnic posredoval 
Parlament, in bosta vključevala rezultate 
dokumenta o letnem nadaljnjem 
ukrepanju; poziva generalnega sekretarja, 
naj Odboru za proračun in Odboru za 
proračunski nadzor pravočasno poroča o 
vseh projektih, ki jih predloži predsedstvu 
in pomembno vplivajo na proračun; 
ponavlja, da mora predsedstvo proaktivno 
bistveno izboljšati preglednost postopka 
sprejemanja odločitev;
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7.5.2020 A9-0021/33

Predlog spremembe 33
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. obžaluje, da so bili po notranji 
preiskavi leta 2018 štirje primeri izterjave 
nadomestila za parlamentarno pomoč v 
višini 146.814 EUR (leta 2017 je bilo 
odkritih 47 primerov in izterjanih 903.741 
EUR) in da je po šestih preiskavah prišlo 
do izterjave nadomestila za potne stroške 
in dnevnice poslancev v višini 173.546 
EUR (leta 2017 68.589,05 EUR);

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Predlog spremembe 34
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da veljavna pravila o 
prekinitvi pogodbe za akreditirane 
parlamentarne pomočnike ne predvidevajo 
možnosti prekinitve na podlagi 
„vzajemnega soglasja“, kar bi bil način, s 
katerim bi bilo mogoče priznati posebne 
odnose med poslanci in pomočniki, kadar 
obe strani potrdita, da ni več vzajemnega 
zaupanja in bi skupna rešitev koristila 
obema; poziva generalnega sekretarja, naj 
poišče rešitev za to, da se lahko plače 
akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 
izplačujejo izključno na belgijske bančne 
račune, kar je v nasprotju z zamislijo o 
enotni monetarni in plačilni uniji;

30. poudarja, da veljavna pravila o 
prekinitvi pogodbe za akreditirane 
parlamentarne pomočnike ne predvidevajo 
možnosti prekinitve na podlagi 
„vzajemnega soglasja“, kar bi bil način, s 
katerim bi bilo mogoče priznati posebne 
odnose med poslanci in pomočniki, kadar 
obe strani potrdita, da ni več vzajemnega 
zaupanja in bi skupna rešitev koristila 
obema, ne da bi spodkopali socialne 
pravice pomočnikov; poziva generalnega 
sekretarja, naj poišče rešitev za to, da se 
lahko plače akreditiranih parlamentarnih 
pomočnikov izplačujejo izključno na 
belgijske bančne račune, kar je v nasprotju 
z zamislijo o enotni monetarni in plačilni 
uniji;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/35

Predlog spremembe 35
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. še enkrat poziva konferenco 
predsednikov in predsedstvo, naj ponovno 
preučita možnost, da akreditirani 
parlamentarni pomočniki pod nekaterimi 
pogoji spremljajo poslance v uradnih 
delegacijah in misijah Parlamenta, kot je 
to zahtevalo že več poslancev; poziva 
generalnega sekretarja, naj preuči 
proračunske posledice ter organizacijo in 
logistične vidike teh misij;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/36

Predlog spremembe 36
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. opozarja na ugotovitve in 
priporočila Evropskega varuha človekovih 
pravic v združenih zadevah 488/2018/KR 
in 514/2018/K ter poziva generalnega 
sekretarja, naj dodatno izboljša postopke za 
imenovanje visokih uradnikov ter poveča 
preglednost in enakopravnost; poziva 
upravo Parlamenta, naj vsako leto poroča o 
imenovanjih uradnikov na najvišje 
položaje;

40. opozarja na ugotovitve in 
priporočila Evropskega varuha človekovih 
pravic v združenih zadevah 488/2018/KR 
in 514/2018/K in resolucijo Parlamenta z 
dne 18. aprila 2018, zlasti o tem, da naj v 
komisijah za izbor višjega vodstva 
Parlamenta sodelujejo uradniki iz vrst 
predstavniških organov osebja, ter poziva 
generalnega sekretarja, naj dodatno 
izboljša postopke za imenovanje visokih 
uradnikov ter poveča preglednost in 
enakopravnost; poziva k večji doslednosti 
pri zunanjih objavah višjih vodstvenih 
položajev in skrbnosti pri objavi teh mest, 
ko se sprostijo; poziva upravo Parlamenta, 
naj vsako leto poroča o imenovanjih 
uradnikov na najvišje položaje;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/37

Predlog spremembe 37
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. je seznanjen, da so bile naloge v 
zvezi z akreditiranimi parlamentarnimi 
pomočniki iz generalnega direktorata za 
finance (GD FINS) prenesene v GD PERS 
in da je bil za organizacijo tega prenosa 
potreben precejšen trud;

91. pozdravlja, da so bile naloge v 
zvezi z akreditiranimi parlamentarnimi 
pomočniki iz generalnega direktorata za 
finance (GD FINS) prenesene v GD PERS 
in da je bil za organizacijo tega prenosa 
potreben precejšen trud;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Predlog spremembe 38
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
bila ustanovljena služba za akreditirane 
parlamentarne pomočnike, ki bo skrbela za 
celoten postopek zaposlovanja, pa tudi 
spremembe in prenehanje pogodb in 
upravno podporo za te pomočnike; 
pozdravlja uvedbo poenostavljenega in 
hitrejšega postopka za zaposlovanje 
akreditiranih pomočnikov in napredek pri 
upravljanju dosjejev brez papirja; poziva, 
naj se pred začetkom novega mandata 
okrepijo upravne ekipe Parlamenta, 
pristojne za zaposlovanje akreditiranih 
parlamentarnih pomočnikov, in sicer za 
obdobje, ki traja od celovitega 
predhodnega usposabljanja pa vse do 
konca visoke delovne obremenitve;

92. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
bila ustanovljena služba za akreditirane 
parlamentarne pomočnike, ki bo skrbela za 
celoten postopek zaposlovanja, pa tudi 
spremembe in prenehanje pogodb in 
upravno podporo za te pomočnike; meni, 
da bi bilo treba povečati zmogljivost 
sprejemne pisarne za odziv na potrebe 
akreditiranih parlamentarnih 
pomočnikov; pozdravlja uvedbo 
poenostavljenega in hitrejšega postopka za 
zaposlovanje akreditiranih pomočnikov in 
napredek pri upravljanju dosjejev brez 
papirja; poziva, naj se pred začetkom 
novega mandata okrepijo upravne ekipe 
Parlamenta, pristojne za zaposlovanje 
akreditiranih parlamentarnih pomočnikov, 
in sicer za obdobje, ki traja od celovitega 
predhodnega usposabljanja pa vse do 
konca visoke delovne obremenitve;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/39

Predlog spremembe 39
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. opozarja na posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 15/201912: 
Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz 
leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence; je 
zaskrbljen nad ugotovitvami Računskega 
sodišča v zvezi z drugimi institucijami, tudi 
Parlamentom, zato pozdravlja 
pripravljenost Komisije; da bo sprejela 
priporočila Računskega sodišča; podpira 
stališče, ki ga je v zvezi s tem izrazil Odbor 
za proračunski nadzor13; poudarja, kako 
pomembno je, da Unija v primerjavi z 
zasebnim sektorjem v državi stalnega 
prebivališča omogoča konkurenčne plače, 
in je zaskrbljen, da bi utegnili manj ugodni 
zaposlitveni pogoji zmanjšati privlačnost 
Unije kot delodajalca, zlasti kadar prihaja 
do težav pri pritegnitvi zadostnega števila 
uslužbencev iz več držav članic; opozarja 
na resne posledice, ki jih lahko ima 
morebitno zmanjšanje proračuna v upravi 
ali zmanjšanje števila zaposlenih, za 
prihodnost evropske javne službe in 
izvajanja politik Unije; poziva institucije 
Unije, naj celovito ocenijo vpliv 
morebitnih prihodnjih sprememb 
kadrovskih predpisov na kadrovsko 
upravljanje in dobro počutje zaposlenih;

98. opozarja na posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 15/201912: 
Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz 
leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence; je 
zaskrbljen nad ugotovitvami Računskega 
sodišča v zvezi z drugimi institucijami, tudi 
Parlamentom, zato pozdravlja 
pripravljenost Komisije; da bo sprejela 
priporočila Računskega sodišča; podpira 
stališče, ki ga je v zvezi s tem izrazil Odbor 
za proračunski nadzor13; poudarja, kako 
pomembno je, da Unija v primerjavi z 
zasebnim sektorjem v državi stalnega 
prebivališča omogoča konkurenčne plače, 
in je zaskrbljen, da bi utegnili manj ugodni 
zaposlitveni pogoji zmanjšati privlačnost 
Unije kot delodajalca, zlasti kadar prihaja 
do težav pri pritegnitvi zadostnega števila 
uslužbencev iz več držav članic; opozarja 
na resne posledice, ki jih lahko ima 
morebitno zmanjšanje proračuna v upravi 
ali zmanjšanje števila zaposlenih, za 
prihodnost evropske javne službe in 
izvajanja politik Unije; izraža tudi veliko 
zaskrbljenost zaradi vse večjega deleža 
pogodbenih uslužbencev, kar je posledica 
kadrovske reforme leta 2014, zaradi 
katere so pogoji zaposlovanja v 
institucijah EU vse bolj negotovi in se 
vzpostavlja vzporedno osebje EU po nižjih 
stroških; poziva institucije Unije, naj 
celovito ocenijo vpliv morebitnih 
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prihodnjih sprememb kadrovskih predpisov 
na kadrovsko upravljanje in dobro počutje 
zaposlenih;

_________________ _________________
12 Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 15: Izvajanje svežnja kadrovskih reform 
iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence.

12 Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 15: Izvajanje svežnja kadrovskih reform 
iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, 
vendar ne brez posledic za uslužbence.

13 Delovni dokument o izvajanju svežnja 
kadrovskih reform iz leta 2014 na 
Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez 
posledic za uslužbence.

13 Delovni dokument o izvajanju svežnja 
kadrovskih reform iz leta 2014 na 
Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez 
posledic za uslužbence.
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7.5.2020 A9-0021/40

Predlog spremembe 40
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 100 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

100a. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
skupina na visoki ravni za enakost in 
raznolikost generalnemu direktoratu za 
kadrovske zadeve leta 2018 naložila 
izdelavo poročila z načrtom, ki bi vseboval 
seznam ukrepov za odpravo 
diskriminacije na podlagi etničnega 
izvora, invalidnosti, spolne usmerjenosti 
in spolne identitete v sekretariatu 
Evropskega parlamenta; ugotavlja, da je 
predsedstvo poročilo sprejelo aprila 2019 
in da se že izvaja; poziva skupino na 
visoki ravni, naj tudi v prihodnje krepi in 
izboljšuje tovrstne ukrepe in pobude, s 
katerimi bi podprla vključujoče delovno 
okolje v Parlamentu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Predlog spremembe 41
Maria Grapini
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0021/2020
Maria Grapini
Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
2019/2056(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 107 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

107a. poziva, naj se v celoti izvajajo 
ukrepi, ki jih je Parlament priporočil v 
svoji resoluciji z dne 26. oktobra 2017 o 
boju proti spolnemu nadlegovanju in 
zlorabi v Evropski uniji, in sicer naj se 
izvede obvezno usposabljanje za 
preprečevanje nadlegovanja za vse osebje 
in poslance, obstoječa odbora pa 
preoblikujeta v en sam neodvisen odbor; 
zahteva, da se sodni in zdravstveni stroški 
žrtev nadlegovanja krijejo v skladu s 
členom 24 kadrovskih predpisov;

Or. en


